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KRISLAI
Jau šį sekmadienį
Žiemos šalčių 

nebijantiesiems
Kodėl pralaimėjo?
Pavojus ar išganymas?
Padėka su linkėjimais

A. BIMBA
Sį sekmadienį susitiksime 

Laisvės salėje nepaprastai 
gražiame koncerte. Labai re
ta proga išgirsti tiek aukš
čiausio lygio dainos meno 
talentų.

Bet ne tik dainomis būsime 
linksminami. Po dainų pro
gramos bus pietūs ir vaišės.

Lauksime svečių iš visos 
apylinkės — į pietus. iki 
Philadelphijos ir į šiaurę iki 
Bostono!

Puiki ir džiugi žinia tiems, 
kurie nebijo žiemos šalčių ir 
norėtų savo arba savo tėvų 
gimtąjį kraštą aplankyti. Sia
me “Laisvės” numeryje pra
nešama, kad Lietuvių Litera
tūros Draugija šiemet ruošia 
dar vieną ekskursiją į Tarybų 
Lietuvą. Pranešime nurodo
ma, kur šiuo reikalu kreiptis. 
Bet reikia neatidėlioti. Lai
kas trumpas. Norintieji šia 
nepaprasta proga pasinaudo
ti tuoj pradėkite ruoštis.

Žiemą viešnagė Lietuvoje 
daug įdomesnė ir įvairesnė, 
negu vasarą. Aš žinau iš 
patyrimo. Po karo net dviem 
atvejais Lietuvoje lankiausi 
žiemą.

Vasarą žmonės išvykę atos
togų. Sunku su jais susitikti. 
Taipgi žiemą pilnai veikia 
visos įstaigos ir užeigos. Visų 
durys visiems atdaros. Vasa
rą daug jų uždarytos.

Republikonai politikieriai 
suka galvas ir ieško Fordo 
pralaimėjimo priežasčių. Di
džiausia jo nelaimė buvus, tai 
klaidingas pasirinkimas kan
didato į viceprezidentus. 
“Vargšas” norėjęs pasidaliju
sią partiją suvienyti ir laimėti 
savo -pusėn konservatyvuo- 
sius Ronald Reagano pasekė
jus, todėl pasirinkęs senato
rių Dole. Tiesa, jis juos 
laimėjęs, bet prakišęs libera
liškuosius balsuotojus, ypač 
nuo savęs atstūmęs organi
zuotuosius darbininkus. Tie
sa, Republikonų partija da
bar esanti suvienyta, bet kas 
iš to, kad jinai susmukus!

Mūsų mokslininkuose vieš
patauja aštriausia?‘pasidaliji
mas nuomonėmis branduoli
nės energijos vystymo reika
lais. Vieni sako, kad vieninte
lis būdas energijos problemai 
išspręsti yra plačiausias 
branduolinės energijosdšvys- 
tymas. Todėl turime skubiau
siai statyti branduolinius fab
rikus (reaktorius). Kitaip 
mes pritruksime energijos ir 
atidursime didžiausioje bėdo
je.

Bet bene dar daugiau ši 
programa turi priešų. Labai 
žymus mokslininkai su tokia 
pat energija pranašauja kata
strofą.

Reaktorius stato ir statys 
privatiškos kapitalistinės 
kompanijos, kurioms pelnas 
pirmoje vietoje, o žmonių 
gerovė ir gyvybės — antroje. 
Jos “pamirš” fabrikus kaip 
reikia prižiūrėti. Kas nors 
suges, ir baisiausia nelaimė!

Tomis pačiomis dienomis 
gavau iš Tarybų Lietuvos dvi 
žymių veikėjų ir rašytojų 1

Tarybų Sąjungos prezidento 
sveikinimas Jimmy Carteriui

Lietuvoje namus stato 
ir kooperatyvas

Nikolai Podgorny

Maskva. — Visos Tarybų 
Sąjungos vyriausybės vardu 
prezidentas Nikolai Podgor- 
ny pasiuntė išrinktajam 
Jungtinių Valstijų preziden
tui Jimmy Carteriui telegra
ma pasveikinimą. Telegra
moje sakoma:

Nepriimtų vakarų 
finansinės 
“Pagalbos”

i

Robert Gabriel Mugabe

Geneva. — Rodesijos juo
dųjų žmonių vadas Robert 
Gabriel Mugabe pareiškė, 
kad išsilaisvinę iš baltųjų 
mažumos priespaudos ir paė
mę savo šalies vairą į savo 
rankas, juodieji nepriimtų 
Vakarų kapitalistinių šalių 
žadamos dviejų bilijonų dole
rių ekonominės pagalbos. 
Jie, girdi, žino, kad tokia 
pagalba būtų teikiama ne iš 
geros valios ir su gerais 
norais, bet tikslu juos iš 
naujo pavergti. Imperialistai 
jokios pagalbos neteikia besi
vystančioms šalims be tam 
tikrų saumylingų išrokavi- 
mų.

Tokyo. — Gruodžio 5 dieną 
įvyks naujo parlamento rinki
mai. Dabar Japoniją valdo 
Liberalų Demokratinė Parti
ja. Jai opoziciją sudaro ketu
rios partijos — socialistų, 
komunistų, demokratinių so
cialistų ir “švarios valdžios”.

autografuotas knygas — Jus
to Paleckio poezijos rinkinį 
“Metų Vieškeliais” ir Juozo 
Baltušio "Su Kuo Valgyta 
Druska”.

Kokio puikaus pasiskaity
mo dovanos! Mano giliausia 
padėka ir nuoširdžiausi linkė
jimai sėkmės jūsų visose 
kūrybinėse pastangose. 
Amerikos pažangieji lietuviai 
didžiuojamės jūsų talentingo
mis plunksnomis ir neišse
miama energija.

"Malonėkite priimti mūsų 
sveikinimus jūsų išrinkimo 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
prezidentu proga.

Pastaraisiais metais Tary
bų Sąjungos ir Jungtinių 
Valstijų santykiai pakrypo į 
gerąją pusę ir tapo padėtas 
pagrindais abiejų pusių bend
romis pastangomis jų nuolati
niam vystymuisi. Reikia tikė
tis, kad per ateinantį laiko
tarpį mūsų šalys galės žengti 
toliau tuo pačiu keliu vardan 
Tarybų Sąjungos ir Ameri
kos žmonių interesų ir stipri
nimo taikos ir tarptautinio 
saugumo".

Miestų galvos daug 
tikisi iš Carterio

Chicago, 111. — Čia praeitą 
savaitgalį buvo atlaikyta spe- 
cialė miestų majorų konfe
rencija. Joje dalyvavo dau
giau kaip šimtas miestų gal- 

jos 
kri- 

kiid

vų. Kaip žinia, visos 
didžiausioje finansinėje 
zėje.

Buvo nusiskundžiama,
dabartinė federalinė vyriau
sybė nepakankamai rūpinasi 
miestų reikalais. Specialūs 
konferencijos tikslas — duoti 
išrinktajam prezidentui su
prasti, kad musų miestai 
daug daugiau lauks ir tikėsis 
iš jo vadovaujamos naujos 
vyriausybės. xMat, Jimmy 
Parteris rinkiminėje kampa
nijai sudėjo miestams labai 
aukštus pažadus. Majorai, 
matyt, nori, kad tie pažadai 
nebūtų tiktai tušti žodžiai. 
Jie norės, ka.d jie būtų vyk
domi . . .

Ir vėl Niksoninis 
triksas nepavyko
Washingtonas. — Tik da

bar iškilo aikštėn, kad per 
Fordo ir Carterio debatus, 
republikonai buvo slaptai 
įtaisę aparatą, kuris iš žmo
gaus balso pasako, ar jis sako 
tiesa, ar meluoja. Buvę norė
ta sugauti Carterį meluojant. 
Tuoj būtų guvęs, girdi, pa
skelbtas melagiumi.

Manila. — Filipinų valdžia 
nebeleido Amerikos Associa
ted Press korespondentui 
Arnold Zeitlin sugrįžti. Jis 
kaltinamas, kad jis savo pra
nešimuose tą šalį pažemina ir 
šmeižia.

Susitarė
Sofija, Bulgarija. — Čionai 

įvykęs pasitarimas tarp 
Egipto užsienio reikalų mi
nistro Ismail Fahmy ir Tary
bų Sąjungos užsienio reikalų 
ministro Andrei Gromykos 
davė gerus rezultatus. Abu
du sutinka trumpiausiu laiku 
sušaukti Genevoje Vidurio 
Rytų klausimu konferenciją. 
Pasitarime taipgi buvęs ap
tartas tarp Egipto ir TSRS 
santykių pagerinimas.

Tel Aviv. — Tapo suareš
tuotas Mr. Asher Yadin, 
žymus Izraelio politikas, ne
seniai paskirtas Izraelio ban
ko direktoriumi. Kaltinamas 
papildymu finansinių sukty
bių. ,
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Tauragės rajono “Artojo” kolūkio centrinė gyvenvietė. 
Šiuos namus pastatė kaimo kooperatyvas.

A. Brazaičio nuotrauka 
mis sąlygomis gauna banko 
paskolą ir įneša į kooperaty
vą 30 procentų namo vertės. 
Likusią sumą jis išmoka per 
20 metų.

Butai kooperatiniuose na
muose — su visais patogu
mais. Čia yra elektra, dujos, 
šaltas ir karštas vanduo.

Tauragė. — Sešerias įkur
tuves vienu metu atšventė 
Tauragės rajono “Artojo” ko
lūkio žemdirbiai. Namai paĮ-r 
statyti, iš nuosavų kolūkiečiiį 
lėšų, statybos kooperatyvui 
padedant.

Stodami į kooperatyvą, ko
lūkiečiai gali pasirinkti namą 
pagal savo skonį. RespublB 
kos architektai sukūrė dau
giau kaip 10 tipų kaimo 
namų, kurių kaina nuo 8 iki 
10 tūkstančių rublių.

Individualiai statybai kolū
kietis ar specialistas, gyve
nantis kolūkyje, lengvatinė-

Išeikvotos milžiniškos 
dolerių sumos

Washingtonas. — 1974 me
tais Jungtinių Valstijų Cent
rinė Žvalgybos Agentūra 
(UJA) sumanė iš jūrų dugno 
išsitraukti tarybinį submari- 
ną (povandeninį laivą), norė
dama sužinoti jo “slaptybes”. 
Tam panaudojo milžinišką 
laivą “Glomar Explorer”. Vi
sai operacijai buvo išleista 
daugiau kaip $65,000,000. O

ANGLIJOS DARBIECIAI
VOS ATSILAIKĖ

Londonas. — Tik per vieno 
balso daugumą parlamente 
darbiečių vyriausybė' išsigel
bėjo nuo nuvertimo. Ir tą 
vieną baisą davė parlamento 
narė darbietė, kuri tik prieš 
dvi savaites buvo pagimdžiu
si kūdikį ir turėjo būti ambū

.lames Gallaghan, 
Anglijos premjeras

“Artojo” kolūkio pavyzdžiu 
pasekė ir kiti Tarybų Lietu
vos ūkiai. Per praėjusius 
penkerius metus respubliko
je tokiu būdu pastatyta dau
giau kaip 15 tūkstančių na
mų.

tas
rezultatai? Jokių!

Dabar paaiški, kad 
laivas (Glomar Explorer), su 
savo labai sudėtingais įrengi
mais, niekam nenaudingas. 
Jokia kita valdžios agentūra 
negali jo niekam panaudoti. 
Dargi buvo išleisti du milijo
nai dolerių jo įrengimų ir 
motorų apsaugojimui nuo su
degimo.

♦lance greitomis pristatyta 
sesiją, kad galėtų balsuoti.

Balsuojamas buvo pasiūly
mas sunacionalizuoti Anglijos 
laivų statybos ir lėktuvų 
gamybos pramones. Už su
manymą buvo paduota 311 
balsų, o prieš 310. Jeigu 
vyriausybė butų negavus 
daugumos, būtų turėjus pasi
traukti ir paskelbti naujus 
rinkimus.

Konservatorių partija tik
tai ir ieško progos sugrįžti į 
valdžią. Darbiečių nepajėgi- 
mas susidoroti mi krize puldo 
jų įtaką ir prestižą.

Miami Beach, Fla. — Čia 
kalbėdamas Dr. R. J. Hag
gerty, Harvardo Viešosios 
Sveikatos Mokyklos direkto
rius, pareiškė, kad labai ken
kia šeimos narių sveikatai, 
jeigu šeimoje nėra santaikos, 
ramaus ir taikaus sugyveni
mo. Tai esanti visos šalies 
problema ir visi medicinos 
darbuotojai turį ja susirūpin
ti.

ANGLIJOS DARBIECIAI 
LABAI NUSIVYLĘ

Londonas. — Praeitą sa
vaitę trijuose distriktuose 
įvyko papildomi rinkimai. 
Dviejuose laimėjo konserva
toriai, o tik viename darbie- 
čiai. Net ir tame distrikte 
konservatoriai surinko gero
kai daugiau balsų negu 1974 
metų rinkimuose.

Tai parodo balsuotojuose 
augantį nepasitenkinimą dar
biečių valdžia. Darbo partijos 
vadovybė labai susirūpinusi.

Dabar parlamente darbie- 
čiai turės 312 atstovus, kon
servatoriai 280, o kitos gru
pės 43. Svarbiais klausimais 
pastariesiems balsuojant 
prieš vyriausybės pasiūly
mus, darbiečiai gali būti pri-

Liaudies dainius 
ir kovotojas

Sierra 
pradėjęs

Pete Seeger
Washingtonas. — 

Klubas buvo jau ] 
ruošti amerikiečių ekskursiją 
į fašistinių militaristų valdo
mą Čilę. Buvo garsinama, 
kad ekskursijos tikslas susi
pažinti su Čilės gamta — jos 
kalnais, parkais ir ežerais.

Žymusis Amerikos liaudies 
dainius Peter Seeger yra šio 
klubo narys. Jis pasipiktino 
vadų ruošiama ekskursija ir 
pradėjo narius mobilizuot pa
sipriešinimui. Rezultatas: 
Sierra Klubo vadai ekskursi
ją atšaukė.

Garbė liaudies dainiui!

Sako, be reikalo 
žmonės gąsdinami

New Orleans. — Polio skie
pų išradėjas dr. Albert Sabin 
sako, kad Amerikos žmonės 
be reikalo gąsdinami kiauli
nės influenzos (swine flu) 
epidemija. Jis tokio pavojaus 
nenumatęs.

Nubaudė ilgų 
metų kalėjimu

Roma. — Italijos teismas 
nubaudė 15 metų kalėjimu 
tris arabus už ginkluotą Syri- 
jos ambasados užpuolimą. Jie 
tą užpuolimą padarę tikslu 
užprotestuoti prieš Libane 
žudymą palestiniečių.

Trapani, Sicilija. — Čia 
staiga užėjęs lietus pridarė 
labai daug žalos. Beveik visą 
miestą bėgdamas nuo kalnų 
vanduo storai apdengė pur
vu.

versti pasitraukti ir arba 
užleisti vietą konservato
riams, arba paskelbti naujus 
rinkimus. O šie įvykę trijuose 
distriktuose rinkimai aiškiai 
parodo, kad visuotinuose to
kiuose butų sunku laimėti 
daugumą.

Kur daugiausia 
ir mažiausia 
savižudysčių?

United Nations. — Pasauli 
n ė S ve i k atos O r ga n izaci j a 
pateikia labai įdomių duome
nų apie įvairiose šalyse savi- 
žudystes. Vakarų Vokietija 
pirmauja. Pav., 1970 metais 
Vakariniame Berlyne kiek
vienam 100,000 vyrų buvo 
67.5 savižudysčių, o 
nai 100,000 moterų 
Tai esą 15 kartų 
vyrų ir 30 kartų 
moterų, atėmusių savo gyvy
bę, negu Meksikoje.

Antroji šalis su aukščiausiu 
skaičiumi savižudybių esanti 
\ en.gr i ja.

Iš visų Europos kraštų 
Graikija* ešanti su mažiausiu 
savižudy sči ų skaič i ūm i.

kiek vie
- 33.8. 
daugiau 
daugiau

Prisipažino, kad . 
papirkinėjo 
politikierius

Washingtonas. — Pietų 
Korėjos ambasadorius prisi
pažino, kad 1973 m. Californi- 
jos valstijoje rinkimuose jis 
paaukojo $2,000 vienam kan
didatui. O Californijos kong- 
resmanas demokratas John 
McFall prisipažino, kad jam 
Pietų Korėjos valdžia pado
vanojo $3,000.

Lėktuvo grobikas 
sugrąžintas 
Lenkijon

Andrzei Jaroslaw Karasinski
Danijos valdžia šį lėktuvo 

grobiką sugrąžino Lenkijon. 
Jis ten gaus nusipelnytą 
bausmę.

Danija vykdo tuo reikalu 
susitarimą su Lenkija.

St. Clairsville, Ohio. — Tai 
pirmas šios valstijos istorijo
je atsitikimas, kad Belmont 
County šerifu tapo išrinkta 
30 metų amžiaus moteris — 
Mrs. Kathy Crumbley. Ji 6 
pėdų aukščio ir sveria 275 
svarus!

Halifax, Nova Scotia. — 
Kanados kariniai laivai suė
mė Kubos tris žvejinius lai 
v tis. Jie žvejoję Kanados 
v andenyse.

V J
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Tolimesnis didelis kainų kilimas
Federalinio Darbo Departamento raportas už spalio 

mėnesį garsiai nuskambėjo po visus šalies kampus. Jis 
nemalonus, jis labai slegiantis, nes jis pranašauja tolimesnį 
kainų kilimą, kuris skaudžiai atsilieps į plačiosios liaudies 
gyvenimą. Iš raporto sužinome, kad urminės kainos per 
spalį vėl pašoko aukštyn .6 procento. Tai aukščiausias 
mėnesinis urminių kainų pakilimas per visus vėliausius 
dvylika mėnesių.

Nei Darbo Departamentas, nei komercinės spaudos 
komentatoriai nė nebando gyventojus raminti, kad šis 
pakilimas apsiribos tiktai urminėmis kainomis. Jis automa
tiškai jau pereina į plačiųjų liaudies masių vartojamų prekių 
kainas — mažmenines kainas. Kapitalistinės monopolijos 
tavęs neatsiklausia, ar tu į krautuvę nuėjęs sutinki brangiau 
už viską mokėti. Vartotojas yra jų auka. Vakar pora batų 
buvo dvidešimt du doleriai, o šiandien jau dvidešimt penki 
doleriai. Jeigu nori įsigyti batus, turi mokėti jų kainą. O jie 
tau būtinai reikalingi. Ir taip su visais tavo gyvenimo 
reikmenimis.

Kainos kyla, kyla, kaip žinoma, ir monopolijų pelnai. Kai 
kurių pelnai yra pasiekę rekordinį aukštį. Niekas jų 
nesudraudžia, niekas joms, neužkerta kelio. Ir federalinė 
valdžia, ir valstijų bei miestu valdžios yra jų rankose. Vakar 
Baltuosiuose Rūmuose sėdėjo Mr. Gerald Fordas, po Naujų 
Metų juose ant prezidento sosto atsisės Mr. Jimmy Carter, 
bet niekas pagrindiniai nepasikeis. Naująsias prezidentas nė 
nežada kainų kilimui užbėgti už akių ir pradėti jų atstūmimo 
atgal procesą.

Gal tik vieną gerą dalyką praėję rinkimai davė, būtent tą, 
kad pašalino pasidalijimą: prezidentas už visas mūsų bėdas 
kaltino Kongresą, o Kongresas — prezidentą. Mat, 
prezidentas buvo republikonas, o didelė Kongreso dauguma 
susidėjo iš Demokratų. Dabar ir Baltieji Rūmai, ir 
Kongresas priklausys tai pačiai partijai, todėl ir visą 
atsakomybę per ateinančius ketverius metus turės ji 
pasiimti ir nešti. Jai ne taip lengva bus gyventojus, ypač 
darbininkus ir žemdirbius, mulkinti. Greičiau jie nusivils 
naujaisiais viešpačiais ir sieks kovos keliu savo būvį 
pagerinti, lengviau jiems bus pasiliuosuoti iš klaidingų 
iliuzijų. . , ' . ........ ; . .

Kalbant apie kainas ir jų kilimą,.būtinaiii’ęiki^.pridųr|Lir 
kitą Darbo Departamento pranešimą, kuriame kalbama apie 
spalio mėnesį ekonominę padėtį. Iš jo sužinome, kad ir 
nedarbas padidėjo, kad tą vieną mėnesį bedarbių armija 
paaugo 185,000! Šiandien bedarbiai jau sudaro 7.9 proc. visų 
darbo jėgų.

Geresnių laikų nesitikima ir lapkričio mėnesį. . .

Jėgos, kurios padėjo Carteriui laimėti
Nėra jokia paslaptis, kad jeigu Jimmy Carteris nebūtų 

laimėjęs juodųjų žmonių ir organizuotų darbininkų vadovy
bės pritarimo ir užgyrimo savo kandidatūrai, jis būtų matęs 
prezidento sostą, kaip mato savo ausis. Ne visi eiliniai 
juodieji žmonės ir organizuoti darbininkai klausė savo 
lyderių raginimo balsuoti už demokratų kandidatus, bet 
milijonai jais pasitikėjo ir balsavo.

Kas daugeliui yra sunku suprasti, tai kokios priemonės 
pagalba pietiečiui Jimmy Carteriui iš Georgia valstijos, 
pirmiau mažai težinomam ir tegirdėtam plačioje politikos 
arenoje, pavyko laimėti juodųjų žmonių lyderius savo 
kandidatūrai. Juk tai bus pirmas pietietis per pastarąjį 
šimtmetį užimti Amerikos prezidento sostą. Gal jie įsitikino, 
kad Carteris, būdamas Georgia valstijos gubernatoriumi, 
nepasireiškė kaip rasistas, kaip juodųjų žmonių priešas? 
Juk reikia žinoti, kad ne visi baltieji pietiečiai buvo ir yra 
rasistai. Ir toje vienuolikoje valstijų buvo ir yra nuoširdžių 
ir baltųjų kovotojų už visiems lygias teises, už rasių 
draugystę, už visos liaudies gyvenimo naštos palengvinimą. 
Gal juodųjų žmonių vadai įsitikino, kad Jimmy Carter yra 
vienas iš tokių pietiečių? Tik ateitis parodys, ar jų viltys 
pasiteisins.

Kita jėga, padėjusi Carteriui laimėti, kaip sakyta, buvo 
darbo unijų judėjimo vadovybės jo kandidatūros užgyrimas 
ir labai aktyvus dalyvavimas jo rinkiminėje kampanijoje. 
Kiek žinoma, nė viena didžiųjų unijų nepasisakė už Fordą. 
Kai kurios unijos, kaip, pavyzdžiui, geležinkeliečių, per 
savo organą “Labor” kandidatą Carterį į padanges kėlė, 
vadindami jį darbo liaudies bičiuliu.

Reikia atsiminti, kad Carteris laimėjo Liktai poros ar 
trejeto milijonų balsų dauguma. Jis laimingas, kad unijų 
lyderiai nepakartojo 1972 pietų rinkimų istorijos. Tada jie 
pasiskelbė bešališkais, neužgyrė nė vieno kandidato, ir kaip 
tik tas padėjo Nixonui laimėti rinkimus. Nekitaip būtų 
atsitikę ir su šių rinkimų rezultatais, jeigu darbininkų 
judėjimo vadovybė nebūtų visomis jėgomis parėmus 
Carterio kandidatūros. Gerald Fordas neabejotinai būtų 
pasilikęs Baltųjų Rūmų vairininku per ateinančius ketverius 
metus.

Washingtonas. — Buvęs 
prezidentas Nixonas po rinki
mų telefonu pašaukė ir rami
no senatorių Dole, republiko- 
nų kandidatą į vicepreziden
tus, bet ne prez. Fordą, 
kandidatą į prezidentus. Jis, 
matyt, buvo nepasitenkinęs 
Fordo užsilaikymu per rinki
minę kampaniją.
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Naibori, Kenya. -— Ugan
dos prezidentas Idli Amin 
sako, kad iš tikrųjų jis išrinko 
Carterį į Jungtinių Valstijų 
prezidentus. Mat, Amin už- 
gyrė Carterio kandidatūrą. 
Girdi, milijonai Amerikos 
juodųjų piliečių paklausė jo 
patarimų ir balsavo už Carte- 
rj.

Kas ka rašo ir sako
PARAGINIMAS IR 
PATARIMAS LDS 
NARIAMS

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo organe “Tiesa” lap
kričio mėnesio laidoje 
straipsnyje “Dėkime pastan
gas vykinti LDS 22-ojo seimo 
obalsį” sakoma:

“Puikios mintys vyravo sei
me. Dideliu nuoširdumu sei
me dalyvaujantieji jaunesnės 
kartos LDS veikėjai iš įvairių 
kolonijų pasižadėjo daugiau 
darbuos padidinti LDS narių 
skaičių, pagerinti LDS veik
lą.

Daugelis LDS kuopų turi 
jaunesnio amžiaus (antrosios 
ir trečiosios kartos) narių.

Senesnieji veikėjai turėtų 
su jais dažnai pasitarti, pasi
kalbėti apie kuopų sustiprini
mą organizaciniai, apie naujų 
narių įrašymą.

Jaunesnieji LDS nariai turi 
pažįstamų, turi draugų, ku
riuos būtų galima įrašyti į 
LDS.

Su jaunesnių narių gera 
kooperacija būtų galima ne 
tik kuopų veiklą pagerinti, 
bet taipgi ir naujų narių 
įrašyti.

Dedant pastangas, bendrai 
darbuojantis su jaunesnės 
kartos nariais, būtų galima 
žymiai padidinti LDS narių 
skaičių.

Visi LDS nariai turi draugų 
ir pažįstamų, kuriuos būtų 
galima įrašyti į LDS, būtų 
galima įrašyti jų šeimos na
rius, jų vaikus bei anūkus.
NEPILNAMEČIŲ 
NUSIKALTIMAI 
IR JŲ BAUDIMAS

Ypač New Yorke vėliau
siais laikais labai pagausėjo 
senyvo amžiaus žmonių api
plėšimai ir žudymai. Ir nea- 
bejojančiai tapo įrodyta, kad 
didelėje daugumoje tai nepil- 
namiečių jaunuolių darbas. 
Pavojus toks didelis, kad net 
pradėta organizuot savanorių 
grupes seniems žmonėms 
ginti nuo jaunųjų žmogžu
džių.

Savo gana ilgame laiške 
“Jaunieji žmogžudžiai” “The 
N. Y. Times” (spalio 3 d.) 
istorijos ir ekonomikos profe
sorė Felicia J. Deyrup duoda 
labai įdomų ir aktualų pasiū
lymą. Ji sako, kad kalti mūsų 
įstatymai už jaunuolių suga
dinimą. Dabartiniai įstaty
mai, kaip žinoma, nepilname
čių nusikaltėlių, net ir žiau
riausių žmogžudžių, nebau
džia taip, kaip suaugusius 
žmogžudžius. Dažnai nusikal
tėlių ir pavardės neskelbia
mos. Nepilnametis žmogžu
dys pasiunčiamas į pataisos 
įstaigą. Profesorė beveik, 
šaukia: “Labai laikas, patai
sant įstatymus, apginti mūsų 
senuosius žmones nuo mūsų 
kriminališkojo jaunimo”.

Galimas daiktas, kad įsta
tymų pakeitimas ir paaštrini- 
mas nepilnamečiams žmogžu
džiams ir kitokios rūšies nusi
kaltėliams bausmės ir gal 
padėtų kovoje prieš jaunuo
sius kriminalistus, bet pilnos 
pergalės neduotų.

Kaip suaugusius, taip ne
pilnamečius kriminalistus 
gimdo nūdienės socialinės są
lygos — nedarbas, skurdas, 
susikimšimas miestų getuo
se, šeimose nesantaikos, tėvų 
apsileidimas ir nepaisymas 
atsakomybės ir 1.1. Pagrindi
nis kaltininkas yra ši santvar
ka, kurioje pelnas ir doleris 
statomas aukščiau visko.
AMERIKONIŠKI
NACIAI - MŪSŲ 
“VADUOTOJŲ” 
TALKININKAI

Iš Chicagos kunigų “Drau
go” (spalio 27 d.) sužinome, 
kad ten ypač Marquette Par
ko apylinkėje labai veikliai 
pradėjo pasireikšti ameriko
niškų nacių organizacija. Gir
di, “nors lietuviai jokiu būdu 
nepritaria amerikiečių nacių 
idėjai, nacių organizacijos na

riai, lietuvių neprašomi, ima 
ginti lietuvius”.

Dar daugiau:
“Atrodo, kad daromi tam 

tikri bandymai sukurti amer. 
nacių orgganizacijoje “lietu
vių” sekciją. Šio spėjimo 
ryškus įrodymas — pereitą 
savaitę pasirodęs provokaci
nis laikraštėlis darkyta lietu
vių kalba, stambia antrašte 
“Geležinis vilkas”. Antgalvio 
kairėje — didelė hitlerinė 
svastika, dešinėje —- Lietu
vos Vyčio kryžius ir geležinio 
vilko ženklai. Antrinė antraš
tė - “Oficialus N. S. P. A. 
organas”. Laikraštėlio adre
sas — minėta nacių būsti
nė ... Laikraštėlis buvo 
platinamas ir prie Jaunimo 
centro.

Kas tą 8 puslapių pamfletė- 
lį prirašo? Rašinėliai anoni
miški, nėra ir redaktoriaus 
pavardės. 6 puslapy bandoma 
įrodinėti, kad estai, latviai ir 
lietuviai II pasaulinio karo 
metu tikrai rėmę vokiškus 
nacius. Pateikiami ir “lietu
vių SS daliniuose” ženklais

Jei Lietuvoje nebuvo niek
šų ir parsidavėlių vokiškiems 
naciams, tai su kuo ir pas ką 
karo pabaigoje iš Lietuvos 
bėgo kvik'liai, brizgiai, gečai, 
bobeliai ir kiti mūsų “vaduo
tojų” vadai, jeigu ne su 
naciais ir ne pas Hitlerį į 
Vokietiją? Tai žino vistas pa
saulis. To negali nežinoti ir 
amerikoniški naciai. Jie, ma
tyt, yra puikiai susipažinę su 
“vaduotojų” veikla ir nori 
jiems pataikauti, savo orga
nizacijoje įsteigiant “lietuvių 
skyrių”.
NAUJOJI LIETUVIŲ 
TARYBINĖ
ENCIKLOPEDIJA

Iš Lietuvos pranešama, 
kad jau dienos šviesą išvydo 
pirmasis naujosios “Lietuviš
kosios tarybiriės enciklopedi
jos” tomas. Ta proga Vilniaus 
“Tiesos” redakcija pateikė 
enciklopedijos vyriausiam re
daktoriui doc. J. Zinkui visą 
eilę klausimų. Iš jo atsakymų 
paaiški šio istorinio užmojo 
apimtis.

Į klausimą, "Kaip atrodys 
visas leidinys”, redaktorius 
atsako:

“Lietuviškąją tarybinę en
ciklopediją” (LTE) sudarys 
12 tomų, kiekvienas po 640 
puslapių. Viso leidinio apim
tis — “beveik 8,000 puslapių 
(480 spaudos lankų). “Mažo
sios lietuviškosios tarybinės 
enciklopedijos” (MLTE) tri- 
tomyje (1966-71) išspausdin
ta 18,900 straipsnių. LTE 
tikimės jų paskelbti apie 
70,000. Vidutinė straipsnio 
apimtis 700 spaudos ženklų. 
LTE tiražas — 75,000 egz. 
Leidinyje rasime apie 18,000 
iliustracijų, 800 žemėlapių ir 
kartografinių schemų. Enci- 
klopędija spausdinama dau
giaspalviu ofsetu, joje nema
žai spalvotų iliustracijų.”

Į klausimą, “Kada pasiro
dys LTE II tomas?”, Zinkus 
atsakė:

“Jis baigiamas rinkti ir 
laužyti, skaitytojus pasieks 
1977 metais. Rengiami spau
dai III-VI tomai”.
SPIAUDOSI KAIP 
PAKVAIŠĘS

Šauniuosius svečius iš Lie
tuvos, kurių tarpe turėjome 
net keletą aukščiausio lygio 
menininkų, Chicagos menše
vikų laikraščio redaktorius 
Martynas Gudelis pasveiki
no, tai yra, apspiaudė tokiais 
“komplimentais”:

"Pikietavo dainuojančius 
vergus. Maskvos agentams 
patarė nenaudoti lietuvio 
vardo. Po Ameriką važiuo
jantiems agentams lietuviai 
patarė grįžti į Rusiją ... 
Kultūrinis pasikeitimas turė
tų vykti su rusais, bet sovie
tų valdžia į Ameriką siunčia 
ne rusus, bet sovietų valdžiai 
tarnauti pasižadėjusius lietu- 

I vius. Sį kartą po kraštą

ŽMOGUS IR JO SVEIKATA

Nuoširdumas
Nuo seno visiems žinoma, 

kokia svarbi savitarpio san
tykiuose yra vieno žmogaus 
pagarba kitam. Sąvoka 
“gerbti žmogų” labai plati. 
Tai ir mandagumas, paslau
gumas, atidumas, dėmesin
gumas kitam asmeniui, tai ir 
jautrumas.

Gerbti žmogų privalome ne 
tik savo elgesiu, bet ir žo
džiu. Kartais svarbu ne tik 
žodis, bet ir intonacija, kuria 
jis buvo pasakytas. Žodis 
jungia žmones, tačiau žodis 
kartais padaro žmones nesu
taikomais. Kitąsyk jis tiesiog 
žaloja.

Kiekvienas turime būti 
santūrus, susitvardantis, 
mandagus. Nepagarba vienas 
antram darbo kolektyve, šei
moje, kitaip tariant, nepalan
kus psichologinis klimatas 
yra neigiami faktoriai, žalo- 
jantys žmogaus psichiką. Me
dicinoje jie vadinami psichi
nėmis traukomis. Jei tai kar
tojasi nuolat, jautresnis žmo
gus nesugeba kovoti, palūž
ta. Vystosi funkcinis nervų 
sistemos susirgimas —- neu
rozė. Neurozėms išsivystyti 
didelės įtakos turi ir bendras 
organizmo nusilpimas, per
vargimas, fizinis bei psichinis 
išsekimas, persirgus sunkio
mis ligomis. Sutrikus nervi
nių procesų pusiausvyrai, 
žmogus pasidaro perdėtai 
jautrus, kartais dirglus. Su
trinka tokių ligonių miegas. 
Rytą atsikelia nepailsėjęs, 
blogai nusiteikęs. Ilgainiui 
atsiranda bendras silpnumas, 
veržiančio pobūdžio galvos 
skausmai, mažėja darbingu
mas. Kartais vystosi nepasi-

Tarybų Sąjunga ir 
besivystančios šalys

Pastaruoju metu ypač opus 
klausimas, kaip pertvarkyti 
Azijos,' Afrikos ir Lotynų 
Amerikos šalių tautų, kurios 
iškovojo nacionalinę neprik
lausomybę ir dabar kovoja už 
ekonominį savarankiškumą, 
ekonominių santykių su bu
vusiomis metropolijomis sis
temą.

Mat, besivystančių šalių 
žaliavų, ištekliai, kaip ir 
anksčiau, pardavinėjami ma
žomis kainomis, kurias joms 
nustatė išsivysčiusios kapita
listinės valstybės, kai tuo 
tarpu už importuojamas pre
kes, pagamintas iš šių žalia
vų, joms tenka mokėti vis 
brangiau. Dėl tokios padėties 
didėja besivystančių šalių įsi
skolinimas išsivysčiusiomis 
Vakarų valstybėms. Šiuo me
tu šis įsiskolinimas sudaro 
daugiau kaip 120 milijardų 
dolerių. Tuo tarpu užsienio 
monopolijos dar ir dabar 
užima viešpataujančias pozi
cijas jaunų valstybių ekono
mikoje ir kraunasi iš jų 
didžiulius pelnus.

Siekdamos išsigelbėti iš šio 
plėšimo, besivystančios šalys 
reikalauja, kad būtų įvesta 
nauja tarptautinė ekonominė 
tvarka, pagrįsta teisingumu 

važinėjo 20 specialiai parink
tų rusiškų menininkų . . .” 
(“N.”, spalio27 d.).

Ir taip toliau, ir tam pana
šiai. Tai lygsvaros netekusio 
ir savo purvino liežuvio nebe
pajėgiančio suvaldyti sutvė
rimo sapaliojimai. Jam jau ir 
Elena Roškutė, ir Jonas Iš
kauskas, ir Gražina Apanavi- 
čiutė, ir Edmundas Kuodis, ir 
Jonas Girijotas, ir Vencentas 
Kuprys, ir Dainius Trinkū
nas, kurie savo lietuviškais 
balsais, lietuviškomis daino
mis bei lietuviška muzika 
žavėjo publiką ir Kalifornijo
je, ir Chicagoje, ir New 
Yorke, nebe netu viski meni
ninkai, bet “rusiški”!

Kas nors maišosi "N.” re
daktoriaus7 galvoje!

— irgi vaistai
tikėjimas savo jėgomis, ap
ninka įvairios įkyrios mintys 
ir 1.1.

Neurozėms, kaip ir kitoms 
nervinėms-psichinėms ligoms 
gydyti taikomi medikamentai 
padeda atstatyti sutrikusią 
nervinių procesų pusiausvy
rą. Tačiau kartais gydytojas 
esti keblioje padėtyje. Vais
tais jis sureguliuoja nervinius 
procesus, tačiau ligonis su
grįžta į tą patį darbo kolekty
vą ar šeimą, kur trūksta 
nuoširdumo, žmogiškumo, ir 
jo būsena po kurio laiko vėl 
pablogėja.

Neurozių profilaktikoje di
delė reikšmė tenka teisingam 
darbo ir poilsio režimui. Dir
bant bet kokį darbą, reikia 
laikytis higienos taisyklių. Į 
darbą reikia įsijungti palaips
niui, dirbti įprastu ritmu, 
laikytis nuoseklumo, siste
mingumo, susidar ti tinka
mą dienotvarkę ir ypač racio
naliai derinti darbą ir poilsį. 
Gulti ir keltis reikia tuo pačiu 
laiku, prieš miegą patartina 
pasivaikščioti, nusiprausti ar 
apsitrinti šiltu vandeniu. 
Kartais prieš miegą pravartu 
pasiklausyti tylios, monoto
niškos muzikos.

Derindami darbą ir poilsį, 
sudarydami šeimoje, darbo 
kolėktyve palankų psicholo
ginį klimatą, nepiktnaudžiau
dami alkoholiu, mes užtikrin
sime savo ir aplinkinių psichi
nę pusiausvyrą. Nuoširdūs 
žmonių santykiai, pagarba, 
dėmesingumas — kūrybingo 
darbo, sveikatos sąlyga.

Algirdas Pūras
Medicinos 

mokslų kandidatas

ir lygiateisiškumu. Šį jauną 
valstybių reikalavimą akty
viai remia Tarybų Sąjunga ir 
kitos socialistinės šalys. Su
vienytųjų Nacijų Organizaci
jos specialiosiose sesijose, 
taip pat kituose tarptauti
niuose forumuose Tarybų Są
junga parėmė besivystančių 
šalių pasiūlymus įvesti naują 
ekonominę tvarką. TSRS vy
riausybės padarytas dabarti
nėje SNO Generalinės asam
blėjos XXXI sesijoje pareiš
kimas “Dėl tarptautinių eko
nominių santykių pertvarky
mo” dar labiau išryškina Ta
rybų Sąjungos poziciją šiuo 
klausimu.

Tarybų Sąjunga ir kitos 
socialistinės sandraugos ša
lys ne tik politiškai remia 
besivystančias valstybes, bet 
ir tiesiogiai padeda joms 
spręsti ekonomines proble
mas, pertvarkyti ekonomiką 
ir visuomeninį gyvenimą pa
žangiais pagrindais, sukurti 
nacionalinę industriją — eko
nominės nepriklausomybės 
pagrindą. Tarybų Sąjungai 
padedant, Azijos, Afrikos ir 
Lotynų Amerikos šalyse sta
tomi šimtai įvairių pramonės, 
žemės ūkio ir transporto 
objektų. Daugiau kaip 500 jų 
jau pradėjo veikti ir yra 
besivystančių šalių nuosavy
bė. Pastarojo penkmečio me
tais Tarybų Sąjungos preky
bos apyvarta su šiomis šali
mis padidėjo daugiau kaip 
dvigubai ir sudaro 6,3 mili-l 
jardo rublių per metus.

Būtina pabrėžti, kad Tary
bų Sąjungos ir kitų socialisti
nių valstybių pagalba besi
vystančioms šalims — tai 
bičiulių ir sąjungininkų kovo
je prieš bendrą priešą — 
imperializmą, kolonializmą ir 
neokolonializmą — pagalba.

Neabejotina, kad besivys
tančios šalys, remdamosi to
kia parama ir pagalba, pa
sieks savo istorinį tikslą — 
nacionalinį ir socialinį išsiva
davimą, tikrą ekonominę ne
priklausomybę. M. Jakutis

ROŽĖS ŽYDI 
ŽIEMĄ

Prisiminiau epizodą — eina 
gatve moteris su gėlių puokš
te rankose. Eina moteris, o 
praeivės stebisi. Sausyje ro
žės! Yra ko stebėtis. Tokiu 
metu ne visad įstengiam pri
versti žydėti rožes. O Paeže- 
rio kolūkio (Panevėžio rajo
nas) gėlių augintojams tai ne 
naujiena. Ir ne vien rožės 
paklūsta kolūkiečių norams. 
Apsilankykite Tiltagalių kai
me. Ten kasmet vis platėja 
kolūkio gėlininkų plantacijos. 
Neramaus Marnoko upelio 
pašonėje kolūkio agronomas 
Jonas Būtėnas aprodys savo 
valdas. Pažiūrėti yra ko. 
Nors aplink sniegas, ir šaltu
kas iki dvidešimt laipsnių 
paspaudžia, už langų, aukštai 
iškėlę sodrias žiedų galvas 
stiebiasi įvairiaspalviai gvaz
dikai. Susiglaudusios lyg se
sės skleidžia raudonus ir bal
tus žiedus tulpės. Už sienos 
— baltas kalijų kilimas. Nors 
kasdien šimtai žiedų iškeliau
ja į miestą iš šiltnamio, vaiz
das nesikeičia. Vis nauji žie
dai skleidžiasi, Ir ko jiems 
nesiskleisti: šilumos pakan
kamai. Jei saulė šykštesnė — 
speciali dirbtinė šviesa su- 
tvyska.

Vargu ar kitų rajono kolū
kių gėlininkai galėtų lenkty
niauti su paežeriečiais ir kak
tusų plantacijomis. Įnoringas 
tai augalas. Bet čia jis kapri
zų nerodo. Vienas krūmo žie
das užsimerkė, kitas prasi
skleidė. Ir taip ištisus metus. 
Net septyniasdešimt įvairių 
rūšių kaktusų. 0 kolūkio gėli
ninkai galvoja apie šimtų 
kaktusų oranžeriją. Ne savo 
malonumui — daug kam pa
dėjo daigais, papuošė rajono 
įstaigų kabinetus. Įdomiai at
rodo skiepijimo keliu sukry
žiuoti įvairių rūšių kaktusai.

— Palyginus su dešimtojo 
penkmečio planais, — pasa
koja J. Butėras, — tai kukli 
pradžia.

1973 m. kolūkis įsigijo iš 
draugų latvių “Draudzibos” 
karantininio gėlių ūkio 
100,000 olandiškų tulpių 
“Apeldar”, “Parodos”, “Lon
don”, “Darvino hibridinių” 
tulpių svogūnų. Iki šiol pas 
mus tai mažai žinomos veis
lės. 1975 metais panevėžie
čiams jau pardavėm keletą 
tūkstančių jų žiedų. Šiemet 
jų patieksime apie 30,000. Iš 
pamaskvės specializuoto ūkio 
“Žavėt Lenina” gavom 10,000 
gvazdikų sodinukų. Dalis jau 
skleidžia žiedus. Jei kas no
rės pasveikinti artimą drau
gą, kviečiame atvykti į kolū
kį. Jūsų pasirinkimui — kolū
kio gėlių šiltnamiai. Gąsdina 
tolesnis kelias — atsilankysi
te turguje. Ten irgi Jūsų 
lauks kolūkio atstovai su gė
lėmis. Artimiausiais metais 
statysime specialią gėlių par
duotuvę. Ir gėlių auginsime 
ne tik daugiau, bet ir įvaires
nių. Plečiant gėlininkystę, 
mažiau bus išlaidų. Todėl 
žadame kolūkio gėlių kainas 
sulyginti su valstybinėmis, o 
vasaros metu pardavinėti net 
žemesnėmis. A. Bačiulis

IS LAIŠKŲ
Gerb. draugai,

Sveikiname visą “Laisvės” 
kolektyvą bei laikraščio skai
tytojus su Didžiosios Spalio 
Socialistinės revoliucijos 
59-osiomis metinėmis.

Linkime ir toliau sėkmingai 
kovoti už darbo žmonių reika
lus, už taiką visame pasauly
je.

“Tiesos” kolektyvo vardu
A. Laurinčiukas

Providence, R. I. — Lap
kričio 3 dieną čia vieno namo 
gaisre žuvo keturi žmonės. 
Gaisro priežastis nenustaty
ta. I

Tarpkolūk

TARPKOLU

Gal. O kaipgi poetai? Viei 
Lyg žvaigždžių danguje? ; 
Sproginės juoko bombos - 
Ir poetai vagonais klajos

Gal. (O klausimas kyšo ly 
Ant kurios kabo vynuogi 
Koks gi vis dello? Vis d ė 
Gal išgers im po taurę da r

Nežinai, koks atgis trauku 
Pasivaikščiokim, tarsi kep 
'Žydro Ochrido ežero mini 
Jo vanduo tylai alkanų b

Pasilenkęs virš alkoholio i 
Lyg virš didelio vyno ųso 
Monotoniškai ežero k lavų 
Gros lyg arfos auksinėmis

Viljamui Džėjni Smięn 
lėiaštj, kuriame SM

KRISLAI IŠ LIETI \ OS

V.KI
KŪRYBA

Nauji kultūros namai ati 
penkių kolūkių ir tarybini

Kultūros namuose jren 
gali koncertuoti profesio 
repeticijų ir užsiėmimų ka

Prie kultūros namų i 
ansamblis, šokių ratelis 
laureatais. Šiems kolekty

Šaukėnų kultūros nan 
perspektyviniame kultūri 
namai aptarnaus po 5-7 
daugiau kaip 156 aukštos

Koks gi vis dėlto? Vis del 
Nežinau: gal ateis traukin 
Pamaitinti (meniu —- lyg 
ir vieni tik poetai vagono

Gal. O gal traukinys, kuri 
Ir girdėsis keiksmai u de 
Baltos kaukolės rėks, ranl 
Ir vieni tik poetai vagono

Gal. O gal panašus j murk 
Sudaužytas AB, nudažytas 
1 peroną įsmigs — kaip k 
Pasitiks jį stoties semafore

Gal. O kaipgi poetai? V ie 
Tarsi tyrais? Ai tie Ahasv 
Gal tarne traukiny apsiein 
Be poezijos, ir bus naudo

Parašyti "Krislus“ "L< 
vės” skaitytojams šia te 
paskatino neseniai pasirot 
Vinco Kudirkos poezijos r 
kinys “Laisvos valandos” 
knygą sudėti poeto origina 
eilėraščiai ir sekimai, taip 
stambiųjų jo poetinių ve 
mų (D. S. Bairono, F. Šile; 
A. Asnyko, J. Slovackio,
Mickevičiaus) fragmentai 
traktatas “Tiesos eilėms 
šyti”. Rinkinys išleistas 1 
zijos bibliotekos “Versm 
serijoje 30 tuksiančiu egz 
pliorių tiražu.

Ogi V. Kudirkos poezi 
apskritai jo kūrybos prad 
iš dalies jos tolesnis likii 
glaudžiai susijęs su Ameri 
lietuviais, su jų periodik 
knygų leidyba.

Amerikos lietuvių lai k 
čiuose, visų pirma “Lietu 
kajame balse“ pasirodė 
Kudirkos dalies eilėra
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TARPKOLŪKINIAI KULTŪROS NAMAI
Nauji kultūros namai atidaryti Kelmės rajono Šaukėnų gyvenvietėje. Jie pastatyti 
penkių kolūkių ir tarybinių ūkių, sudarančių tarpūkinį gamybinį susivienijimą, Lėšomis.

Kultūros namuose įrengta 400 vietų salė. Scenos gabaritai ir įrengimai tokie, kad čia 
gali koncertuoti profesionalūs kolektyvai. Meno saviveiklos mėgėjai turi patogius 
repeticijų ir užsiėmimų kambarius. Čia taip pat yra turtinga biblioteka.

Prie kultūros namų sukurti devyni meno saviveiklos kolektyvai. Etnografinis 
ansamblis, šokių ratelis ir vokalinė grupė tapo rajono meno saviveiklos festivalio 
laureatais. Siems kolektyvams vadovauja kultūros technikumų auklėtiniai.

Šaukėnų kultūros namai — vieni iš 200 tokių įstaigų, kurių statyba numatyta 
perspektyviniame kultūrinių židinių išdėstymo Lietuvos kaime plane. Tokie kultūros 
namai aptarnaus po 5-7 ūkius. Aukštosios mokyklos ir technikumai kasmet rengs 
daugiau kaip 150 aukštos kvalifikacijos specialistų.

V. Gulevičiaus nuotrauka

Koks ateis traukinys?
EDUARDAS MIEŽELAITIS

Viljamui Džėjui Smitui, amerikiečių poetui, skaičiusiam man el- 
leiasti, kuriame šis peroninis klausimas kartojamas refrenu,

Nežinai, koks ateis traukinys? Ne. O tu? Ne. Kas bus?
Pasivaikščiokim, tarsi keleiviai po tuščią peroną, 
Žydro Ochrido ežero minkšta pakrante. Kalbus 
Jo vanduo tylai alkaną burną užkimš — tarsi duona.

Pasilenkęs virš alkoholio skaidrumo vandens,
Lyg virš didelio vyno ąsočio, viršukalnių vėjas 
Monotoniškai ežero klaviatūrą barbens — 
Gros lyg arfos auksinėmis stygomis girtas Orfėjas.

Koks gi vis dėlto? Vis dėlto koks čia ateis traukinys?
Nežinau: gal ateis traukinys, kuriame būsim sočiai 
Pamaitinti (meniu — lyg šaudyklos riebus taikinys)? 
Ir vieni tik poetai vagonais klajos — kaip bepročiai?

Gal. O gal traukinys, kuriame ne visi išsiteks?
Ir girdėsis keiksmai ir dejonės, muštynės ir ginčai? 
Baltos kaukolės rėks, rankų X-sai jame duoną rieks? 
Ir vieni tik poetai vagonais klajos — kaip išminčiai?

Gal. O gal panašus į muziejaus mamuto griaučius —• 
Sudaužytas AB, nudažytas krauju ešelonas 
/ peroną įsmigs — kaip kulka į kareivio plaučius? 
Pasitiks jį stoties semaforas kaip Marsas raudonas?.

Gal. O kaipgi poetai? Vieni jie vagonais klajos —• 
Tarsi tyrais? Ar tie Ahasvero keisti epigonai?
Gal tarne traukiny apsieinama bus ir be jos, 
Be poezijos, ir bus naudojami mėšlui vagonai?

Gal. O kaipgi poetai? Vieni jie vagonais klajos —-
Lyg žvaigždžių danguje? Tekant pieno-medaus mėnesienai, 
Sproginės juoko bombos — tarytum po tėvo kraigu?
Ir poetai vagonais klajos — tarsi medžiais varnėnai?.

Gal. (O klausimas kyšo lyg ta surūdijus vinis,
Ant kurios kabo vynuogių kekės — kaip antikos mitai.) 
Koks gi vis dėlto? Vis dėlto, koks čia ateis traukinys?. 
Gal išgersim po taurę dar slyvinės, Viljamai Smitai?,.

KRISLAI IŠ LIETUVOS

V. KUDIRKOS 
KŪRYBA AMERIKOJE

A. AUKŠTAITIS

Parašyti “Krislus” “Lais
vės” skaitytojams šia tema 
paskatino neseniai pasirodęs 
Vinco Kudirkos poezijos rin
kinys “Laisvos valandos”. Į 
knygą sudėti poeto originalūs 
eilėraščiai ir sekimai, taip pat 
stambiųjų jo poetinių verti
mų (D. S. Bairono, F. Šilerio, 
A. Asnyko, J. Slovackio, A. 
Mickevičiaus) fragmentai ir 
traktatas “Tiesos eilėms ra
šyti”. Rinkinys išleistas Poe
zijos bibliotekos “Versmės” 
serijoje 30 tūkstančių egzem
pliorių tiražu.

Ogi V. Kudirkos poezijos, 
apskritai jo kūrybos pradžia, 
iš dalies jos tolesnis likimas 
glaudžiai susijęs su Amerikos 
lietuviais, su jų periodika ir 
knygų leidyba.

Amerikos lietuvių laikraš
čiuose, visų pirma “Lietuviš
kajame balse” pasirodė V. 
Kudirkos dalies eilėraščių 

pirmosios publikacijos. An
tai, 1888 metais šiame laik
raštyje buvo išspausdinti pa
ties V. Kudirkos . atsiųsti 
tokie jo eilėraščiai ir sekimai, 
kaip “Motinai”, (Nr. 9), “Gra
žu, gražiau, gražiausia” ir 
“Troškimas” (Nr. 10), 
“Kregždelė” (Nr. II). Kai 
kurie jo vertimai (F. Šilerio, 
“Viliaus Telio” (fragmentai) 
taip pat pirmąjį kartą skelbti 
Amerikos lietuvių spaudoje 
(žr. “Vienybė Lietuvininkų”, 
1899, Nr. 15-18) ir kt. Laikas 
nuo laiko ir vėliau tos šalies 
lietuvių laikraščiai perspaus
dindavo V. Kudirkos poezijos 
kūrinių.

Bet dar didesnės reikšmės, 
išsaugant V. Kudirkos kūry
bą ir ją skleidžiant, turėjo 
Amerikos lietuvių rūpesčiu ir 
lėšomis parengtos ir išleistos 
jo kūrinių knygos. Dar V. 
Kudirkai gyvenant, Tėvynės 

Mylėtojų Draugijos (TMD) ir 
jos veikėjų (P. Mikolainio ir 
kt.) pastangomis, Amerikos 
lietuvių lėšomis buvo išleisti 
reikšmingiausi V. Kudirkos 
vertimai — A. Asnyko “Keis
tutis” (1897 m.), F. Šilerio 
“Orleano mergelė” (1898 m.), 
“Vilius Telis” (1899 m.) ir kt. 
Amerikos lietuviai pasirūpi
no išleisti V. Kudirkos žo
džiais, “mano numylėtąjį” 
“Kainą” — D. S. Bairono 
poemą “Kainas” (Plymouth, 
Pa. 1903), taip pat J. Slovac
kio “Mindaugį Lietuvos kara
lių” (Chicago, 1900) ir kt.

t Galiausiai Amerikos lietu
viams bei TMD priklauso ir 
V. Kudirkos raštų šešiatomio 
išleidimas (1909-1910 m.). Be 
to, atskiruose leidiniuose (iki 
1919 m.) ne kartą buvo 
spausdinami V. Kudirkos 
eilėraščiai. Jų tarpe tokiuose 
leidiniuose, kaip “Revoliuci
jos dainos” (Chicago, 1908) 
“Revoliucijos ir socjalizmo 
dainos” (1909 m.) ir kt.

Palietėme tik V. Kudirkos 
poezijos, jo kūrybos leidimo 
Amerikoje temą. Šia proga 
pakeliui pažymėsime, kad ap
skritai Amerikos lietuvių 
įvairios srovės, jų tarpe so
cialistinė, nuo seno domėjosi 
V. Kudirkos asmenybe, veik
la ir kūryba.

Tų srovių laikraščiai bei 
organizacijos yra daug rašę 
apie V. Kudirką, rūpinęsi jo 
atminimu, palikimo nagrinė
jimu. Prisiminsime po Ame
rikos lietuvių kolonijas su
ruoštus V. Kudirkos 50-me- 
čio ir mirties 10-ųjų metinių 
“apvaikščiojimus” 1909 m. 
sumanymus dėl paminklo V. 
Kudirkai ir kitus renginius 
bei leidinius.

Ypač svarbu nurodyti, jog 
Amerikos lietuvių socialisti
nėje periodikoje (“Laisvėje”, 
“Naujojoje gadynėje”) pasi
rodė ir pirmieji V. Kudirkos 
veiklos bei kūrybos vertini
mai iš marksistinių pozicijų. 
Juos davė V. Kapsukas, kiti 
vietos marksistai, Prūseika, 
A. Bimba ir kt., kurie domė
josi ir tyrinėjo V. Kudirkos 
veiklą, darbininkų klasės po
žiūriu.

Žodžiu, sudėtinga ir svarbi 
tema apie V. Kudirkos asme
nybę, veiklą ir kūrybą Ame
rikos lietuviuose dar nėra 
kiek plačiau nagrinėta.

Šiuose “Krisluose” norėta į 
ją atkreipti dėmesį, pasinau
dojant V. Kudirkos poezijos 
naujo leidinio proga.

LIETUVOS MIESTŲ PENKMEČIAI

DZŪKU SOSTINĖS 
KLESTĖJIMAS

[Pasikalbėjimas su partijos Alytaus rajono 
komiteto pirmuoju sekretoriumi S. Apanavičiumi]

— Anksčiau partijos rajo
no komiteto pirmuoju sekre
toriumi dirbau Jonavoje. 
Tuomet sakiau, kas-ne-kas, o 
Jonava keičiasi greitai, kad 
Ųik pavydėti jai. Gi dabar 
nuoširdžiausiai teigiu: Aly
tus, ši Dzūkijos sostinė, yra 
akivaizdžiausias milžiniškų 
pasikeitimų pavyzdys. Nere
tai ir žmonėse išgirsti — 
išaugo, kaip Alytus. Tokiais 
pastebėjimais liaudyje be rei
kalo nesimėtoma. Jei pro 
Alytų, anot dainos, Nemunė
lis iš tikrųjų “cykiai” plaukia, 
to nepasakysi apie miesto 
gyvenimą. Paklausite, ko
kiais faktais šitą mintį pagrį
siu? . .

Taip pradėjo pašnekesį 
partijos Alytaus rajono komi
teto pirmasis sekretorius S. 
Apanavičius. Pasakiau, kad 
faktai — žurnalistikos duona. 
Sekretorius tęsė:

— Kaip girdžiu, Jūs irgi 
dzūkas. Todėl tikriausiai ži
note, kad Alytus devintaja
me penkmety išaugo nuo 30,7 
tūkst. gyventojų (1971) iki 
47,8 tūkst. (1976.1.1). Šia 
proga padarykime ekskursiją 
į praeitį. 1959 m. sausio 15 d. 
surašymo duomenys liudija, 
kad Alytuje gyveno tik 12,3 
tūkst. gyventojų. Spartus 
miesto gyventojų augumas 
reiškia ... Ką reiškia?

Supratau, kad savo žinių 
rodyti nereikia ir patylėjau.

— Ir dabar dainuoją, nuva
žiavo į Alytų pirkti Jonui 
dūdą. Jas šiandieną daugiau 
perka Vilniuje. Net alytiš
kiai, ir šie ar tik ne daugiau
sia, kadangi nežinau Tarybų 
Lietuvoje kito tokio jauno 
miesto, kaip mūsų Alytus. 
Paimkime konkretų pavyzdį. 
Antai medvilnės kombinate 
darbuojasi 5 tūkstančių žmo
nių kolektyvas, kurių am
žiaus vidurkis — 23 metai. 
Čia ne tik be dūdų, bet ir kitų 
įvairiausių pramogų neapsiei
ti.

— Šitame kombinate no
rėtųs kiek užtrukti. Juk tai 
9-ojo penkmečio milžinas. 
Kaip labai stiprūs jo musku
lai?

—- Tikslesnis apibūdinimas 
būtų toks: devintasis penk
metis mūsų medvilnės kom
binatui suteikė pilną kondici
ją, tai yra, statyba buvo 
visiškai užbaigta antroje 1974 
m. pusėje. Jau sekančiais 
metais čia išausta 68, o per 
visą penkmetį — 282 milijo
nai kvadratinių metrų audi
nių. Audėjai modernią ir gau
sią techniką, kaip išsireiškė- 
te, kombinatų muskulus, tal
pina po vienu stogu, užiman
čiu 17 hektarų. Tačiau kaip 
nesidžiauk, o nereikia už
miršti, kad kapitaliniai įdėji
mai kombinato statybai virši
jo 63 milijonus rublių.

— Beje, sekretoriau, kom
binate dirba ir mano švoger- 
ka Jadvyga Žakienė. Ką tik 
gavo trijų kambarių butą.

Nuotr. V. Kapočiaus

sėja metinė produkcija: vai
kiški, moteriški, vyriški ap
siaustai, palaidinės, striukės. 
Ir nepasakysi, kad kolekty
vas mažas — dirba 800 žmo
nių.

Senesnė, kaip žinote, ir 
šaldytuvų gamykla, bet vis 
naujesnė. nrakt’šk^^np 'v ' * £ * *
puošnesnė, geresnė ir gau
sesnė jos produkcija. 1970 
metais, tai yra pasitinkant 
devintąjį penkmetį, čia buvo 
pagaminta 85 tūkst. šaldytu
vų, o po penkerių metų 
(1975-aisiais) išaugęs iki 1400 
žmonių kolektyvas, pagami
no 230 tūkst. šaldytuvų. To
kio pobūdžio geri pasikeiti
mai įvyko mašinų, vyno, che
mijos gamyklose. Būtų nege
rai, jeigu tai, ką esame pasta
tę anksčiau, “įšaldytume” 
pirmykščiame stovyje, jeigu 
nemodernizuotume, jeigu ne
diegtume naujausios techni
kos, mokslo naujovių . . .

— Sakėte, kad alytiškiai 
praėjusį penkmetį pavadino 
statybų penkmečiu. Ar netei
singa būtų sukonkretinti 
taip: pramonės įmonių staty
bą penkmetis . . .

— Nemanau, Kitas daly
kas, kad ligi šiol daugiausia 
apie jas kalbėjome. Tai va: 
mieste per tą laiką pastatytos 
trys vidurinės mokyklos, 
dvylika vaikų lopšelių-darže
lių, ligoninė, vaikų poliklini
ka, vaikų ir jaunimo sporto 
mokykla, techninio parengi
mo mokykla, visuomeninis 
prekybos centras, viešbutis, 
nemaža parduotuvių, kone 
buvo užbaigta plačiaformačio 
kino teatro statyba, pastaty
ta nemaža parduotuvių. 
Mieste dvylika statybinių or
ganizacijų, ir visoms darbo, 
kaip sakoma, per akis.

— Kokią būdingesnę pusę 
rodo dešimtasis penkmetis? 
Ar vėl jis bus statybų?

— Užplanuota pastatyti 
dvi didesnes gamyklas — 
neaustinės medžiagos ir kom- 
'binuotų ašarų. Pirmoje dirbs 
apie 8O0, antroje, labai me
chanizuotoje ir automatizuo
toje — apie 150 žmonių. 
Tačiau didžiausią rūpestį 
skirsime gyventojų aptarna
vimo sferai. Čia dar ne viskas 
padarytą, dar yra tam tikra 
disproporcija tarp devintojo 
penkmečio metais smarkiai 
išaugusio gyventojų skai
čiaus ir esamų galimybių ope
ratyviai ir kokybiškai suteik
ti visas jiems būtiniausias 
buitines paslaugas.

— Tvirtai tikime, — baigė 
pasakojimą sekretorius, — 
kad Alytus bus tų Tarybų 
Lietuvos miestų tarpe, kurie 
Tarybų Sąjungos Komunistų 
partijos XXV ir Lietuvos Ko
munistų partijos XVII suva
žiavimų iškeltus uždavinius 
įvykdys pirma laiko . . .

Kalbėjosi Pranas Karlonas

— Na, va! O kiek be Jūsų 
švogerkos tokį džiaugsmą 
per tuos penkmečio metus 
turėjo? Daugiau nei puspenk
to tūkstančio šeimų atšventė 
įkurtuves. Devintasis penk
metis išaugino Dainavos ir 
Putinų penkiaaukščių, devy- 
niaaukščių ir dvylikaaukščių 
namų mikrorajonus, kur ati
tinkamai apsigyveno 8 ir 10 
tūkst. naujakurių. Tas penk
metis padėjo pamatus ir dar 
vienam mikrorajonui būtent 
Vidgirio, kur įsikurs 28-30 
tūkst. gyventojų. Tai jau bus 
šito, dešimtojo, penkmečio 
augintinis.

Bet, sakykite, ar alytiškių 
neprisimins gausus būrys tų, 
kas naujakurystės džiaugsmų 
patris per šį, tai yra dešimtą, 
penkmetį. Čia turiu galvoje 
tuos Tarybų Lietuvos gyven
tojus, tik kaimiečius, apsigy
vensiančius puikiuose na
muose, kurie pradėti gaminti 
naujame Alytaus eksperi
mentiniame namų statybos 
kombinate;

Alytiškiai devintąjį penk
metį pavadino statybų penk-. 
mečiu. (Beje, tuo įsitikino ir 
kelios užsienio lietuvių eks
kursijos, lankiusios Alytaus 
įmones). Nemaža tam pagrin
do suteikė ir šis kombinatas, 
pirmą namą suspėjęs paga
minti dar praeitame penkmo 
tyje. Ir nors kombinatas ple
čiamas, nors jo statyba vyks
ta toliau, tačiau svarbiausias 
faktas priklauso to penkme
čio puslapiams — Alytus pra
turtėjo dar viena didele įmo
ne, ir jo 2 tūkst. žmonių 
kolektyvas dabartinį penk
metį pasitiko su pirmaisiais 
įsipareigojimais. Jie štai ko
kie: 1976 m. pagaminti 300 
namų, 1977 m. — jau 1000, 
1978 m. — jau 2000, sekan
čiais, tai yra, 1979 m. — 3000 
ir 1980 m. — 4000 namų. 
Dešimto penkmečio pabaigo
je čia dirbs 6 tūkst. darbinin
kų kolektyvas. Šia prasme jis 
labai potencialus konkuren
tas medvilnės kombinato ko
lektyvui.

— Kitos Alytaus gamyklos 
ar įmonės senesnės, ir todėl, 
manyčiau, “netelpa” šio pa
šnekesio temoje. Ką davė 
Alytui devintasis penkmetis 
— štai svarbiausia, ką norė
jau išgirsti.

— O mėsos kombinatas? 
Ar tai ne devintojo penkme
čio statinys? Ir, beje, puikus. 
Čia dirba pusantro tūkst. 
žmonių, per parą pagamina 
100 tonų skerdienos ir 20 
tonų dešrų. Kita vertus, nėra 
Alytuje įmonės, netgi pačios 
seniausios, kuri nebūtų pra
turtėjusi. Tegul pasitarnaus 
pavyzdžiu “Dainavos” siuvi
mo fabrikas, kuris iš tikrųjų 
mūsų mieste seniausias, pa
statytas greit po karo. Dabar 
čia atlikti dideli rekonstrukci
jos darbai, suteiktos naujau
sios mašinos, išaugo žmonių 
kvalifikacija, pastoviai gau-

ANTANAS JONYNAS

Į jus kreipiuosi, 
į visus,
Kurie dar tik ateisit
Po šventą žemę vaikščioti 
Ir į žvaigždynus kilti. — 
Mes atiduodame
Jums
Didelę,
Nepakeliama,
N i e kam ne beat įduodu mą 
Žvaigždžių siekinio teisų 
Ir komunistą vėliavą — 
Brang tosios žemės - - 
Tos žydros žvaigždės •—< 
Prisikėlimo viltį.

Bet ir tada, ,
Kai jau pasiekę būsite 
Šimtus galaktiką
Be k ra š tėję x* i su toje, 
Kai skaisčios ž\aigždės 
Jums
Daugiau juu nebebus 
Nei nepažįstamos, 
Nei tolimos, 
Nei svetimos, 
Nei naujos, - - 
Jūs prisiminkit 
Spalio revoliucijos 
Audringą, 
Uraganą vėtromis dainavusį 
Ir pilką žemę žadinusį 
Melą.
Tada
Žvaigždžių sparnuotu ilgesiu 
Užsidegė
Ir degė, dega, degs
Per amžius
Mūsą kraujas —• 
Komunistu k rail jau.

Amerikos 
žurnalistai 
ir socialistinė 
revoliucija

Minint socialistinės revo
liucijos Rusijoje 59-ąją su
kaktį, negalima neprisiminti 
Amerikos pažangių žurnalis
tų, kurie savo akimis stebėjo 
liaudies sukilimą 1917 m. 
lapkričio 6-7 dienomis ir ją 
prielankiai apibudino.

Jauno žurnalisto John 
Reed, Harvardo universitetą 
baigusio, knyga “Dešimts 
dienų, kurios supurtė pasau
lį”, buvo ir visados pasiliks 
klasikiniu istoriniu dokumen
tu.

John Reed
John Reedo žmona Louise 

Bryant buvo pirmutinė Ame
rikos žurnalistė turėti su 
Leninu pasikalbėjimą (inter
viu), kuriame socialistinės 
revoliucijos vadas ir pirmos 
darbininkų valstybės įkūrė
jas žmonijos istorijoje, iškėlė 
taikaus sugyvenimo tarpe 
skirtingomis socialinėmis 
santvarkomis šalių šūkį.

Louise Bryant
Amerikos “Saturday Even

ing Post” žurnalo korespon
dentas Albert Rhys Wil
liams, angliakasio sūnus, sa
vo akimis matęs revoliucijos 
eigą, ją plačiai nušvietė savo 
pranešimuose ir dviejose 
knygas: “Lenin: The Man and 
His Work” ir “Journey to 
Revolution: Petrograd, 1917- 
1918".

ALBERT RHYS WILLIAMS
Spokane. — Kathryn B. 

Sullivan nužudė protiniai ne
sveiką 32 metų sūnų ir paskui 
pati nusižudė. Paliktame raš
telyje ji sako nebegalėjus 
žiūrėti į savo nebepagydomą 
sūnų. 15
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KODĖL JAV GIMĖ
Moterys Amerikos Demokratijos

Kūrime ir Auklėjime 
/

STEFANIJA SASNA

turėjusios negurbingą atspindį ant manęs ir užgavusias 
mano draugus. Tas, esu tikras, nebūtų buvę., neturėję 
būti malonu jums, ir būtų pažeminę mane mano paties 
akyse."

Washington© išrinkimą prezidentu, 1789 m., Martha su
tiko kaipo respublikos valią ii’ gracijoziškai ėjo šalies pir
mosios moters pareigas. Po jų atbuvimo, jinai vėl links
mai grižo i farmerystę ir ilgai lauktą ramybę, bet jau ne
ilgam: už poros metų mirė Washingtonas, o už trejeto 
metų ir Martha nuėjo paskui jį. Mrs. Washington mirė 
gegužes 22, 1802 m., sulaukus 70 m.

Martha Washington paėjo iš ankstybų amerikiečių 
Dundridge šeimos. Ji gimė 1732 m., gegužės 17 d. Mo
kinta buvo tik namie. Sulaukus 17-kos metų, ji ištekėjo 
už sėkmingo plantacininko Daniel Park Custis ir dar jau
na būdama likosi našle su mažais vaikais. Jauna, žavi ir 
turtinga našlė susipažino su Jurgiu Washington© 1758 m., 
už jo ištekėjo 1759 m., sausio 6-tą. Su Washington!! vai
kų neturėjo. Jauni išmirė ir jos pirmojo vyro vaikai. 
Duktė Martha mirė 1770 m., o sūnus John susirgo ir mirė 
išėjęs su kariuomene 1781 m.

Mrs. Washington buvo vidutinio ūgio, gražios išvaizdos, 
geraširdė moteris, nemėgstanti puikaut, ir gal kad duoti 
kitoms moterims kuklumo ir ekonomiškumo pavyzdį, dė
vinti dailiais, bet paprastais namų darbo drabužiais.

Nors Washingtonienes gyvenimas turėjo būti be galo 
spalvotas, pilnas skausmų ir džiaugsmų, bet, kaip istorikė 
Išliet pasakė, apie ją žinių palikta nedaug. Nes jos, kaip 
ir kitų tų laikų moterų, gyvenimas sukosi “namų srityje, 
kuriai priklauso ne visuomenės akį stebinantieji veiksmai, 
bet nesiskundžianti kantrybė ir nepertrauktas, nematomas 
savęs pasiaukojimas." (Bus daugiau)

Antrajame Pasauliniame Kare Kinijoje netoli Vietnamo
rubežiaus.

Šioje knygoje gana plačiai apibūdinama vaidmenis visos 
eilės žymiausių Amerikos demokratijos steigėJu-vad ii— 
Washing tono, Jeffersono, Adamsų, Lincolno ir kitu. Bet 
kaip kiekvienoje visuomenėje, taip anais audringais laikais 
Amerikos vyrai sudarė tik dali, tik pusę visuomenės. Kita 
pusė susidėjo iš moterų—tų vadų ir tų karžygių, kurie 
fronte liejo kraują ir guldė galvas, motinų, žmonų, mylimų
jų, seserų ir dukterų. Jos irgi negalėjo storėti nuošaliai 
nuo tų herojiškų kovų už laisvę ir nepriklausom ybę. /!/,<•- 
ku, jog be moterų, be tos kitos /nesės visuomenės nuošir
džios ir aktyvės kooperacijos-talkos laimėjimas nebūtu 
buvęs galimas.

IŠ tiesų moterų pareigos turėjo būti ir buvo milžiniškos. 
Ant jų pečių krito pati sunkioji našta vedimo viso žemės 
ūkio, kuriame darbai buvo labai sunkūs dėl primityviš
kumo įrankių. Naminė gamyba buvo daug platesnė už 
šiandieninę, kadangi veik viskas šeimos maistui ir dengi
mui turėjo būti pagaminama namie. Ta gamyba beveik 
išimtinai priklausė moterims Revoliucijos ir Civilio Karo 
laikais, jau nekalbant apie tai, kad visa šeimos auklėjimo 
ir priežiūros atsakomybė pasiliko ant moterų rankų. Dau
gelis tų laikų žymiausių moterų veikėjų buvo motinos ga
na. dideliu šeimų. 

► v

Išleidimas vyrų į karą moterims visuomet buvo ir te
bėra skaudi problema. Bet moterys ją atlikdavo su pakel
tu ūpu, kaipo aukščiausią patrijotinę prievolę ir privile
giją. Vietos, kur likosi patrijotų karių šeimos, mūšių ei
goje kartkartėmis ėjo iš rauku į rankas—šiandieną užim
ta savųjų, rytoj priešų. Kas galėjo žinoti, koks likimas 
ištiks priešo rankosna patekusią patrijoto šeimą. Niekas 
negalėjo užtikrinti, kad jos neišžudys kerštingi toriai- 
reakcijonieriai, kurie su kiekvienu priešo įsigalėjimu 
imdavo siausti patys ir užsiuntinėti sukiršintus indijonus. 
Buvo nuo tikiu, kur ištisos šeimos buvo išžudytos arba 
išsineštos į nelaisvę.

Revoliucinio karo moterys didvyriškai pasiimdavo šei
mos gynėjo par eigas ir pasišventusiai, sugabiai jas atliko. 
Reikėjo daug takto, kantrybės ir darbo, kad išsaugoti šei
myną ir namus. Deja, toji naminė drama, kaipo nemato
ma, tie karžygiški Amerikos moterų, darbai ir pasiaukoji
mai mūsų šalies istorijoj beveik neatžymėta. Juo mažiau 
tie tų moterų darbai, tas jų. didelis vaidmenis kovose už 
nepriklausomybę ir demokratines laisves, yra -žinomi 
mums Amerikos lietuviams. Todėl čionai, pasistengsime 
susipažinti nors su keliomis pačiomis žymiausiomis tomis 
moterimis /in jų darbais.

♦'»*> '■........... ■ r.. ,

MARTHA WASHINGTON

LIETUVOS ŽURNALISTO APYBRAIŽA APIE 
MŪSŲ ŽYMŲJĮ VEIKĖJA IR KOVOTOJA

Povilas Venta ir jo audringo 
gyvenimo kelias

MYKOLAS JACKEVIČIUS

(Tęsinys iš praeito num.)

Revoliucinio Karo dramoj viena iš tų “nematomųjų” 
aktorių buvo Martha Washington, vyriausio karo vado, o 
paskiau pirmojo Jungtinių Valstijų prezidento, Jurgio 
Washington© žmona. Visame 
kame savarankiška moteris, 
per daugelį metų vyro nebuvi
mo namie ji sėkmingai vedė 
stambių plantacijų ir finansi
nius reikalus, be ko Washing- 
tonas vargiai būtų galėjęs vi
są savo atydą pašvęsti vedi
mui karo ir taip gausiai jį 
remti finansiškai.

Šalies kritiškoje valandoje 
Mrs. Washington raštu ir gy
vu žodžiu atsišaukė į mote
ris stoti į respublikos kūrimo 
ir gynimo darbą. Savo prelek- 
ciją “Amerikos Moterų Senti
mentai” ji yra davusi dauge
lyje Virginijos bažnyčių, kas 
tais laikais moteriai buvo ne
paprasta. Vėliau, 1780 m. bir- Martha Washington 
želio mėnesį jos ta prelekcija buvo išspausdinta Philadel- 
phijos laikraščiuose. Patrijotai džiaugėsi, kad jų vado 
žmona padeda karo pastangom. Bet toriai labai pyko, kam 
“boba kišasi ne į savus reikalus.” O torių nemažai radosi 
tarpe turtingų jos pačios ir jos vyro draugų. Pavyzdžiui, 
Philadelphijoj, kur pirmiau jos atsilankymas būdavo pro
ga didelėms iškilmėms, pradžioj revoliucijos, 1775 metais, 
nuvažiavus rado, jog pramoga, kurioje jinai su Mrs. Han
cock turėjo būti garbės viešniomis, tapo atšaukta iš bai
mės, kad neįvyktų skandalas. Ir privatiškai tik kelios po
nios pas ją atsilankė, kitos ignoravo, negalėdamos jai do
vanoti už susidėjimą su revoliucijonieriais.

Martha Washington dažnai atlankydavo ir armijos kem
pes. Sakoma, kad ji girdėdavusi kiekvieno mūšio pirmą ir 
paskutinį kanuolės šūvį, nes kiekvienai karo kampanijai 
baigiantis Washingtonas pasiųsdavęs padvadas ir palydo
vus ją atvežti į kempes. Kempėse ji padūdavus mobilizuo
ti maitinimą, sergančių priežiūrą ir šiaip savo buvimu ir 
linksmu pobūdžiu skaidrinti karių nuotaikas. Jinai buvo 
su armija laike apgulos ir apleidimo Bostono, taipgi prie 
Valley Forge kritiškąją 1777-8 metų žiemą. Pačiomis 
juodžiausiomis bevilties dienomis jinai susirašinėjime su 
Mercy Warren išreiškė viltį, kad Burgoyne armijos turės 
būti sumuštos. Jos buvimas kempėj, dalinimasis menkais 
ištekliais su paprastais kareiviais, be abejo, buvo dideliu 
jiems padrąsinimu.

Kraštui išsikovojus nepriklausomybę, mūšiams aprimus, 
1783 m. Martha su Washington!! susikraustė į naujus na
mus Mount vcrnon ir tikėjosi ramiai pagyventi. Kad ji to 
norėjo, galima spręsti iš Washington© atsiprašančio laiš
ko, kurį jis parašė Marthai už trijų dienų po jo išrinkimo 
prezidentu:

“Aš jokiu būdu negulėjau nepriimti, šio išrinkimo be iš
statymo savo charakterio tokiom kritikom, kurios būtų

Vėl Baltimoreje
Japonų uostas Koči. Singa

pūras. Vicagapatamas Ben
galijos įlankoje, iš kur su 
pakrauta geležies rūda “Fre
deriko Glavič” išplaukė į Dur- 
baną.

Uostai, Jūros. Vandenynai. 
Ilgas ir varginantis plaukioji
mas, trukęs apie tris mėne
sius. Bet nebuvo tos dienos, 
kad Povilas Venta neprisi
mintų savo nesėkmės Vladi
vostoke, kol 1941 metų vėly
vą pavasarį sugrįžo į Baltimo- 
rę-

Jis iš karto nuskubėjo į 
pažangiųjų lietuvių klubą. Ką 
jie patars? Juk laiko nedaug, 
geriausiu atveju tos dvi ne
lemtos savaitės. O po to vėl 
kelionėn.

Naujieji draugai nepritarė. 
Kurių galų dabar bastytis, 
kai vandenynuose dėl Angli
jos-Vokietijos karo ir taip 
nesaugu. Tegul verčiau lieka 
Jungtinėse Valstijose. Tokių 
kaip jis — jaunų, sveikų ir 
žodžio kišenėje neieškančių
— pažangiajam judėjimui la
bai reikia. Beje, ar Venta 
negalėtų papasakoti apie ko
vas Ispanijoje rytoj Philadel- 
phijoje įvyksiančiame jauni
mo susirinkime.

— Galėčiau, kodėl, ne, 
nors laiko ir striuka. Juk man 
kiekviena diena brangi. Jeigu 
čia likti, turiu kažką daryti, 
tvarkyti dokumentus. Kitaip 
ištrems.

— Nesijaudink, ir mes ne 
pėsti, — pasakė vienas tų, su 
kuriais susipažino, pirmą 
kartą atvykęs į Baltimorę.
— Beje, o ar sutiktum New 
Yorke “Laisvėje” dirbti? Ten 
įmonių stinga. Tiesa, atlygi
nimas nedidelis, kaip ir visų, 

triūsiančių pažangos labui. 
Tai kaip galvoji?

— Mielai. Aš ir Šolomską 
pažįstu. Kai Prancūzijoje 
koncentracijos stovykloje bu
vome, su juo susirašinėda- 
yau.

Naujieji draugai po susirin
kimo Philadelphijoje nugabe- 
beno Ventą į “Laisvę”. Apsi
džiaugė Solomskas, kiti lais- 
viečiai, svečio susilaukę, bet 
kartu ir susirūpino. Ventos 
dokumentai liko Baltimorės 
.imigracijos įstaigoje. Vadina
si, reikėjo kuo greičiau jam 
parūpinti “efideivitą”.

— Kas tai per paukštis? — 
nesuprato Venta.

— Šitas “paukštis”, — nu
sijuokė Solomskas, — kaip 
čia geriau paaiškinti? Tai 
priesaika patvirtintas rašyti
nis pareiškimas ir tam tikra 
pinigų suma. Žodžiu, garanti
ja, kad būsi išlaikomas, kol 
susirasi darbo ir taip toliau. 
Atseit, kad nebūtum našta 
valstybei.

— Hm, prasti popieriai, — 
nusiminė Venta.

— Nesibaimink, sutvarky
sime. Buknys, Kavaliauskai
tė, aš. Taip nepaliksime. 
Gausi tuos popierius.

— Ačiū, bet. . .
— Ir tuos nelemtus 2,000 

dolerių sukrapštysime.
-- Lengva pasakyti, o ka

da gi aš jums grąžinsiu?
— Turėsi — grąžinsi. Ne

turėsi — irgi ne bėda, — 
pasigirdo atsakymas.

Gavęs dokumentus, lei
džiančius gyventi Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, Povilas 
Venta pradėjo dirbti “Lais
vės” spaustuvėje.

Jis dar nespėjo apsiprasti 
didžiuliame ir tokiame mar

game New Yorke, kai užgriu
vo baisi žinia. Karas! . 
Tarybų Sąjungą užpuolė fa
šistinė Vokietija. Jei taip — 
reikia kuo skubiausiai į tary
binį konsulatą. Jo vieta ten, 
kur kariaujama su hitlerinin
kais.

Tarybinis konsulas išklausė 
Ventą. Taip, jis supranta jo 
norus, bet, deja, padėti nega
li.

— Prašau atsižvelgti, — 
dėstė konsulas, — ir nepykti. 
Šiuo metu neturiu jokios 
galimybės patenkinti jūsų pa
geidavimą. Beje, ir dar kelio
likos tokių kaip jūs. Turime 
svarbesnių rūpesčių. Per 
akis.

— Tai kaip vis tik? — 
nerimo Venta.

— Pabūkite tuo tarpu' 
Amerikoje. Pasakysiu atvirai
— aš beveik neabejoju, kad ir 
čia anksčiau ar vėliau pri
reiks kovotojų prieš fašizmą.
— Konsulas draugiškai pa
spaudė Ventai ranką ir pridū
rė: — Supraskite, daugiau 
tuo tarpu nieko negaliu pada
ryti.

Matyt, konsulas teisus, nu
tarė Venta, grįždamas spaus
tuvėm Iš tikrųjų, ką čia tas 
būrelis žmonių iš Amerikos 
nulems, kai ten šimtai tūk
stančių, milijonai stojo prieš 
hitlerinę kariauną.

Bėgo laikas, didėjo pažįsta
mų ir draugų ratas. Kas 
anksčiau New Yorke stebin
davo, ilgainiui, žiūrėk, jau 
nebepatraukdavo dėmesio. 
Taip Venta nepastebimai ir 
apsiprato.

O gruodžio pradžioje Japo
nija Havajų salose užpuolė 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
laivyną. Prasidėjo karas! Va
dinasi, prireiks karių ir Ame
rikai.

Per Himalajų “kuprą”
Ir vėl laivas, pagalvojo 

Venta, lipdamas trapu kartu 
su kitais uniformuotais ir 
ginkluotais amerikiečių ka
riais. Ir vėl kelionė — tik šį 
sykį priešinga kryptimi, at
gal į Aziją, iš kurios jis 
beveik prieš dvejus metus 
atplaukė į Naująjį Pasaulį.
“General Brooks” su keliais 

tūkstančiais karių tolo nuo 
San Francisco. Tolo nuo 
krašto, kuriame kiekvienas 
paliko savo artimuosius. Ten, 
New Yorke, liko ir Ventos 
naujieji draugai, “Laisvės” 
darbuotojai. Ten jo jauna 
žmona. Ar besugrįš? Kiek
vienas šių kelių tūkstančių 
vyrų, suspaustų po dešimtį ir 
daugiau kajutėse, besivarty- 
dami siauručiuose hamakuo
se, tikėjosi dar kartą išvysti 
Amerikos krantus. Tikėjosi 
ir Venta. Gal gi pravers 
Ispanijos mūšių laukuose įgy
tas patyrimas? Palyginti su 
tuo ilgi pratybų mėnesiai 
Brackenridge karinėje stovy
kloje — vieni juokai. Ir ar tik 
ne todėl, kad jau buvo girdė
jęs kulkas zvimbiant, Venta, 
dar kalbos gerai nemokėda
mas, tapo korporalu.

Kariai ištisą mėnesį plaukė 
iki Australijos. Brisbane dalį 
jų išlaipino. Kiti, paaiškino 
vyresnybė, vyks į Indiją.

— Girdėjai, savanori, — 
kreipėsi į Ventą hamako kai
mynas, — plauksime pro 
pietinę Australiją. Matyt, bi
jo japonų. Kad padų nepasvi
lintų.

— O tu nesijuok, — atsakė 
Povilas. — Juk mūsų laivo 
lėktuvai nelydi. Laimė, jau 
keturiasdešimt trečiųjų pa
vasaris. Tad samurajams šis 
laivas gal ir nelabai rūpi. Turi 
didesnių rūpesčių.

Netoli Kalkutos naujai at
vykusius karius įkurdino ke
lioms savaitėms stovyklose. 
Kad apsiprastų. Paskui gele
žinkeliu per visą Indiją nuga
beno į Asamo kraštą prie 
Burmos pasienio.

Vadinasi, teks kautis 
džiunglėse, pačiame pragare. 
Turi saugotis ne vien priešo, 
bet ir plėšriųjų žvėrių, gyva
čių ir velniai žino kokių ligų.

MOKSLININKŲ EKSPEDICIJOS

Kuo gyvena 
dabartinis Lietuvos kaimas KANAI)

Vilniaus Valstybinio V. 
Kapsuko universiteto etno- 
grafinė-istorinė ekspedicija, 
kurioje dalyvavo moksliniai 
bendradarbiai, dailininkai, 
muzikologai, fotografai, atlie
kantys gamybinę praktiką 
studentai, surengta Radviliš
kio rajone. Jos tikslas pirmu
čiausiai ištirti, kuo gyvena 
socialistinis kaimas, kas bū
dinga šių dienų žmonių bui
čiai.

Ekspedicijos metu buvo 
renkamos žinios kolūkių isto
rijai. Užrašyta vertingų atsi
minimų apie jų kūrimosi pir
muosius žingsnius, įveiktus 
sunkumus, tolesnę atskirų 
kolūkių ir tarybinių ūkių 
plėtotę bei šiandieninius lai
mėjimus.

Dabartiniame kaime atsi
randa ir vystosi nauji gyveni
mo reiškiniai. Radviliškio ra
jone ypač įdomiai pasireiškia 
naujos tradicijos visuomeni
niame ir šeimyniniame gyve
nime. Iškilmingai rengiamos 
derliaus šventės, kuriose, be 
eilinių apdovanojimų, organi
zuojamos atskirų apylinkių 
tradicinių valgių parodos, 
įvairūs žaidimai.

Ekspedicijos dalyviai taip 
pat rinko medžiagą apie revo
liucinį judėjimą. Tarybų val
džios atkūrimą, tarybinių 
partizanų veiklą, susitiko su 
buvusiu kovotoju prieš fašis
tinius grobikus, partizanu Jo
nu Tverkum.

Rajone yra daug su padavi
mais susijusių vietovių, pilia
kalnių, senkapių. Padavi
muose atsispindi kovų su 
kryžiuočiais, švedais pėdsa
kai. Ekspedicijos bendradar
bis, žinomas kraštotyrinin
kas, mokytojas J. Šliavas 
surado rimtų duomenų prie
laidai, kad Radviliškio rajo
ne, prie Šiaulėnų, vykęs žino
mas istorijoje Saulės mūšis.

Ekspedicijos dalyvius džiu
gino radviliškiečių nuoširdu
mas. Kolūkiečiai mielai teikė 
žinias, dovanojo eksponatus. 
Džiugu, kad ir rajono mokyk

Tačiau išėjo kitaip. Dalį 
karių, grupelėmis po dvide
šimt vyrų, ėmė skraidinti į 
Kiniją. Per Himalajų “kup
rą”, kaip amerikiečiai saky
davo.

— Venta, — suriaumojo 
prie lėktuvo stovįs seržantas.

— Aš, — atsiliepė lietuvis. 
Jis palaukė, kol seržantas 
atžymėjo jo pavardę abėcėlės 
tvarka surašytame sąraše ir 
įlipo į lėktuvą.

Tačiau jau netrukus, kai 
propeleriai pradėjo suktis, 
lėktuvo tarpduryje pasirodęs 
tas pats seržantas liepė Ven
tai išlipti.

—- Palauksi kito lėktuvo,
— išgirdo Venta. — Matai 
atskubantį karininką? Esi pa
skutinis sąraše, tai tave ir 
palieku. Skrisi sekančiu.

Pasirodo, tai buvo lemtin
gas ir kartu laimingas įsaky
mas. Lėktuvas, kaip netru
kus sužinota, sudužo Himala
jų kalnuose, atsitrenkė į jų 
“kuprą”. Mirtis ir vėl aplenkė 
Ventą. Nebe pirmą kartą. Jis 
tikėjosi, kad ir ne paskutinį.

Kunminge, Junanio provin
cijos sostinėje, amerikiečius 
paskirstė įvairioms parei
goms. Ventai buvo pavesta 
saugoti ginklų transportus. 
Tai reiškė, kad jis turi va
žiuoti, budėdamas prie dvi
vamzdžio kulkosvaidžio, 
sunkvežimių kolonos prieky
je, besirangančiu kalnų keliu. 
O jis siauras siauras. Ir 
tamsu. Dieną juk pavojinga
— japonai pastebės. O jei, 
neduokdie, “džipo” šoferis 
neatsargiai pasuks vairą — 
viskas. Tarpelyje tik jų kau
liukus surinks. Jeigu kas 
užpuls — pirma ugnis į 
“džipą”.

los, apylinkės uoliai kaupia 
istorinę bei etnografinę me
džiagą. Beje, ekspedicijos da
lyviai visą laiką juto nuošir
džią vietos kraštotyrininkų, 
rajono tarybinių, partinių 
darbuotojų paramą.

Ekspedicija surinko dau 
giau kaip 500 piešinių, apie 
3000 fotonegatyvų, 500 dainų 
su melodijomis, apie 2500 
puslapių aprašų, kelis šimtus 
dokumentų, apie 100 senų 
vertingų knygų.

Ekspedicija užbaigta ata
skaitine konferencija, kurioje 
visuomenė buvo supažindinta 
su darbo rezultatais. Be to, 
surengta būdingesnių pieši
nių, fotonuotraukų ir ekspo
natų paroda.

Konferencijos pabaigoje 
Pocūnėlių pagyvenusiųjų 
žmonių ansamblis atliko vai
dinimą su dainomis ir šokiais, 
buvo pademonstruotas rajo
no žemės ūkio valdybos virši
ninko pavaduotojo R. Onaičio 
sukurtas filmas “Derliaus 
šventė”.

Pranė Dundulienė
Profesorė, 

ekspedicijos vadovė
Radviliškio rajonas

Zanavykijai
Kur Nemuno mėlyno vingio, 
Šešupės lygieji krantai, 
Kur karklai linguoja palinkę, 
Ten mano gimtieji namai!
Čia rūtos žaliuoja daržely, 
Ir lenkias žiedai jazminų, 
Artoją rytais čionai kelia 
Sodely gegutės ku-kū . . .
Javai čia pasėti žaliuoja 
Plačiuos zanavykų laukuos, 
Sesutės daržely dainuoja, 
Kai saulė užmieg’ vakaruos.
Čia mano tėvynė 

brangiausia,
Čia prabočių mano šalis,
Kur būsiu ir kur bekeliausiu, 
Sugrįšiu į ją mintimis

Kęstutis Balčiūnas 
Kvėdarna, Šilalės raj.

Taip ir keliaudavo nakti
mis, vesdamas ginklais pa
krautų sunkvežimių kolonas į 
Indokinijos pasienį. Važiuo
davo, kiekvieną akimirką 
laukdamas užpuolimų. Nieko 
baisaus, jei atakuos Kinijos 
raudonieji kariai. Jie tik pa
siimdavo ginklus ir sprukda
vo atgal į kalnus. Tačiau 
didžiausias priešas buvo viso
kios banditų gaujos. Gerai 
ginkluotos ir gausios. Nė 
nesuprasi, ko joms reikėjo, 
už ką ir prieš ką kovojo. Tai, 
žiūrėk, užpuls kaimą, nužu
dys kelis žmones, nupiaus 
galvas, užners jas ant kuolų 
ir dings. Bet žudyt žudydavo, 
ir dar kaip. Kas po ranka, 
pakliūdavo. Civilius ir karius, 
vietinius ir amerikiečius. Be 
jokios atrankos. Kaip bandi
tai, nes tokie jie ir buvo.

Kai 1944 metų pavasarį, 
japoiįjyns pradėjus veržtis 
gilyn į Burmą, Ventą pasiun
tė kovoti prie Ranguno, jis 
apsidžiaugė. Jau verčiau 
taip. Bent žinai, iš kur tavęs 
tyko mirtis. O ten, tuose 
siauruose kalnų takeliuose 
. . . Tegul juos parakai!

Žinoma, ne kartą pagalvo
davo Venta, čia, kur jis 
kariauja, daug ramiau, negu 
Europos rytuose. Bet ką 
darysi, kad jam tenka kitame 
pasaulio krašte kovoti prieš 
bendrą priešą. Ak, su kokiu 
malonumu būtų ir jis vijęs 
pasipūtusius “antžmogius", 
kurie jau kadaise Klaipėdoje 
troško sunaikinti visa tai, kas 
lietuviška. Gerai, kad nebe
toli ta diena, kai tarybiniai 
kariai, sėkmingai triuškiną 
priešą, išvaduos ir Lietuvą.

Bus daugiau

PENKTADIENIS, TAPK

Sėkminga
spaude

Toronto. — Spalio 31 die 
Lietuvių Literatūros Drab 
jos Toronto kuopa tud 
parengimą spaudai parom 
Nors buvo mažai išgarsinti 
tačiau susirinko gražus bm| 
torontiečių. Ir jie graž 
parėmė “Laisvę" ir "Viln 
“Laisvei" suaukojo $269, 
“Vilniai" $55. Viso susid; 
$324.00. Prie to buvo atnJ 
jintos 32 prenumeratos 
gauti du nauji skaitytoj 
Trumpą atsišaukimą pad j 
J. Yla.

Svarbiausią programos d 
sudarė filmai. Buvo paroii 
trys filmai iš Lietuvos gy| 
nimo. Pirmas buvo apiė 11 
tuvos miškininkų veiklą, 
filmą draugam Daugėtam] 
siuntė draugė Ravinskiel 
Kiti du buvo “Dešimt Did 
Lenkijoj" ir “Žydėk .Jauni 
tė". Šie filmai buvo roti 
anksčiau, bet buvo įdol 
pamatyti dar kartą. I

Buvo laimėjimai, k ui 
kuopai davė šiek tiek p.i 
mų. Jos iždas jau apytuštis

Draugės moterys, kaijJ 
visuomt, pavaišino visus I 
lyvius skania kavute ir pvl 
gaičiais. Už tai joms didi 
ačiū. Atsiprašau, kad negi 
išvardinti, nes nesuspfl 
užsirašyti pavardžių. I

* ♦ ♦ I

Didžiuma skaitytojų I 
neatsinaujinę prenumerl 
Reikia tikėtis, kad iki ml 
pabaigos ir jie atsinaujl 
Kurie turite užrašę Lietuvi 
nelaukit paraginimų, atrl 
jinkit patys. Labai su] 
administracijai surasti, I 
kam yra užrašęs. I

Kuopos valdybos ir I 
narių vardu tariu ačiū I 
siems parėmusiems spaudi

Žemiau telpa visų auk I 
šiųjų pavardės: I

Atsinaujindami prenul 
ratas aukojo “Laisvės” pi 
mai sekančiai: I
S. Karvelis fl

(po 50 Laisvei ir Vilniai 
S. J. Kuisiai I
J. Valaitis I
Ch. Morkūnas I
A. Vilkelienė I
J. Petkauskas I
F. E. Laurusevičiai I
Z. B. Janauskai I
P. M. Daugėlai I
A. Morkis (seniour) 1
S. A. Poškai I

ST. PEr

Ona
Reiškiame širdingą 

roms, žentams ir kitoi

P. A. Aleknai A. P
Ona F. Bunkai Mr. ;
T. Saliunienė Joną
Mary Sharova \ .ir
W. Dubendris M ar;
J. M. Milleriai M. J
H. R. Feiferiai 1 tom
K. Milevičius
M. Purvėnienė
J. Andrulienė

D. M

Reiškiame gilią už 
sūnui Anthony, jt 
proanūkiams; taipgi

t
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KANADOS ŽINIOS LAISVĖS VAJUS

Sėkmingas parengimas 
spaudos paramai

VAJUS PRASIDĖJO RUGSĖJO 1 D.
IR BAIGSIS LAPKRIČIO 30 D.

Si ataskaita įima mus pasiekusius laiškus iki pabaigos 
spalio 13 dienos.

KONTESTANTŲ STOVIS
Punktai

Karolina ir Ann Solomskas, Floral Park, N. Y., 
prisiminimui mirusio vyro ir tėvo Domininko ...$ 25.00

O. Kučiauskaitė, Baltimore, Md., prisiminimui prieš
35 metus mirusio tėvo Vinco ...................$ 25.00

Per A. Antanavičių, Stroud, Ont., Canada............... $ 20.00
Aukojo: Otto Gaučys $10.00

Frank Laurinaitis 5.00
A. Antanavičius 5.00

Toronto. — Spalio 31 dieną 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos Toronto kuopa turėjo 
parengimą spaudai paremti. 
Nors buvo mažai išgarsintas, 
tačiau susirinko gražus būrys 
torontiečių. Ir jie gražiai 
parėmė "Laisvę” ir "Vilnį”. 
"Laisvei” suaukojo $269, o 
"Vilniai” $55. Viso susidarė 
$324.00. Prie to buvo atnau
jintos 32 prenumeratos ir 
gauti du nauji skaitytojai. 
Trumpą atsišaukimą padarė 
J. Yla.

Svarbiausią programos dalį 
sudarė filmai. Buvo parodyti 
trys filmai iš Lietuvos gyve
nimo. Pirmas buvo apie Lie
tuvos miškininkų veiklą. Šį 
filmą draugam Daugėlam at
siuntė draugė Ravinskienė. 
Kiti du buvo “Dešimt Dienų 
Lenkijoj” ir “Žydėk Jaunys
tė”. Šie filmai buvo rodyti 
anksčiau, bet buvo įdomu 
pamatyti dar kartą.

Buvo laimėjimai, kurie 
kuopai davė šiek tiek paja
mų. Jos iždas jau apytuštis.

Draugės moterys, kaip ir 
visuomt, pavaišino visus da
lyvius skania kavute ir pyra
gaičiais. Už tai joms didelis 
ačiū. Atsiprašau, kad negaliu 
išvardinti, nes nesuspėjau 
užsirašyti pavardžių. 

♦ ♦ ♦
Didžiuma skaitytojų dar 

neatsinaujinę prenumeratų. 
Reikia tikėtis, kad iki metų 
pabaigos ir jie atsinaujins. 
Kurie turite užrašę Lietuvon, 
nelaukit paraginimų, atnau- 
jinkit patys. Labai suriku 
administracijai surasti, kas 
kam yra užrašęs.

Kuopos valdybos ir visų 
narių vardu tariu ačiū vi
siems parėmusiems spaudą.

J. Yla
Žemiau telpa visų aukoju

siųjų pavardės:
Atsinaujindami prenume

ratas aukojo "Laisvės” para
mai sekančiai:
S. Karvelis $100

(po 50 Laisvei ir Vilniai)
S. J. Kuisiai $20
J. Valaitis 20
Ch. Morkūnas 12
A. Vilkelienė 10
J. Petkauskas 10
F. E. Laurusevičiai 10
Z. B. Janauskai 10
P. M. Daugėlai 10
A. Morkis (seniour) 10
S. A. Poškai 10

J. Morkūnas 10
F. Balnys 10
J. A. Ylai 10
S. E. Paberaliai 8
M. Subačius (Vilniai) 5
J. Leskevičius 5
J. Radzevičius 5
S. Sasnauskas 5
J. Grigaliūnas 5
A. Berškis 5
I. Rukienė 5
K. Kulikauskienė 5
A. Jurgutaitis 5
K. Ragauskienė 5
J. M. Mileriai 4
A. Saltonas 3
M. Kulokas 3
E. Bulzgienė 2
A. Strolienė 2

Toronto, Ont.
PRANEŠIMAS

Toronto Lietuvių Moterų 
Klubas rengia pobūvį sekma
dienį, lapkričio 21 dieną, 1 
valandą popiet, 160 Clare
mont salėj. Toronto ir apylin
kės lietuvius kviečia atsilan
kyti.

Šiame pobūvyje tikimasi 
turėti viešnių iš Jungtinių 
Amerikos Valstijų.

Visi dalyviai bus pavaišinti 
skania kavute ir pyragaičiais. 
Bus įdomi programa/

Tai bus gal paskutinis pa
rengimas šiais metais. Nepa
tingėkit ateiti. Rengėjos

9

Montreal, Que.
LIGONIAI

E. Manstavičienė turėjo 
operaciją Montreal General 
ligoninėje.

D. Norvaiša kuris laikas 
negaluoja ir lanko ligoninę.

A. Botyrienė turėjo sunkią 
operaciją Reddy Memorial 
ligoninėje.

K. Z ienius taip pat turėjo 
operaciją Montreal General 
ligoninėje.

M. Laurynaitienė vėl turė
jo operaciją ant akių.

A. Judickas sunkiai serga, 
neteko sužinoti kokioje ligo
ninėje.

Linkiu visiems greit pa
sveikti. >

IŠVYKO
B. Salčiūnas, J. Tumas su 

sūnum, ir J. Kuryla išvyko į 
Bahamas.

Linkiu linksmai laiką pra
leisti. J-na

Kanados vajininkai........................................................  .2,886
Brooklyn, N. Y. — N. Ventienė ir A. Mitchell............. 2,134
Miami, Fla. — N. lešmantienė ir V. Bovinas................ 2,094
Connecticut vajininkai..................................................... 1,955
A. Račkauskienė ir M. Sametis, Haverhill, Mass...........1,414
V. Sutkienė ir V. Taraškienė,

San Francis^-Oakland, Cal.................................... 1,378
New Jersey vajiri&įkai........................................ 1,200
S. Rainard, Brocktpn, Mass............................................. 1,150
Mary Lynn, Binghamton, N. Y........................................    .758
LLD 45 kp., St. Petersburg, Fla. — P. Alekna............... 734
J. K. Alvinas, Detroit, Mich............................... 580
Raymond Stakėnas, Scottville, Mich................................. 532
Long Island vajininkai.........................................................524
Baltimore, Md....................................................................... 504
Eva Kralikauskas, Lawrence, Mass............. . ....................492
M. Uždavinis, Norwood, Mass............................................ 444
A. Shupetris ir S. Penkus, Lawrence, Mass......................260
R. Merkis, Philadelphia, Pa.................................................236
Worcester, Mass. . ............................................................. 216
A. Bemat, Los Angeles, Cal.........................    .200
P. Cesnikienė, New Kensington, Pa...................................170
J. Kontenis, Rochester, N. Y............... ............................150

* * *
Nuo spalio 1 d. iki spalio 13 d. naujų skaitytojų gavome 10. 

Pasidarbavo M. Kezon iš Kanados; A. Antanavičius iš 
Kanados; J. Petraitis iš Sea Cliff, N. J.; R. Chenkus iš W. 
Hazleton, Pa.; J. Aleknavičius iš Kanados; S. Masytė iš St. 
Clair Shores, Mich.; A. Dočkus iš Baltimore, Md.; V. 
Kiveris iš E. Whittier, Cal.; J. Brazdžius iš Kanados ir A. 
Račkauskienė-M. Sametis iš Haverhill, Mass.

* * *
Į fondą aukų gavome nuo spalio 1 d. iki spalio 13 d.: Per A.

Račkauskienę ir M. Sametis, Haverhill, Mass...........$307.00
Aukojo: Mr. & Mrs. Paul Nukas, Ashfield,

Massachusetts $100.00
Dr. A. J. Palubinskas, prisiminimui

t mirusių tėvelių Kalifornijoj 50.00
Antanas Navickas, Haverhill, Mass. 40.00
A. W. Račkauskai, Haverhill, Mass. 25.00
Julia Gittzus, Bedford, Mass. 25.00
J. Kibildis, Haverhill, Mass. 10.00
E. J. Tinenkai, Florida 10.00
M. Sametis, Haverhill, Mass. 10.00

C- C. Morkūnas, Lawrence, Mass. T 10.’60
A. J. Kodžiai, Lawrence, Mass. 10.00
M. Karpowic, Nashua, N. H. 10.00
B. S. Siekai 5.00
D. Jablonski, Haverhill, Mass. 1.00
L. Amodio 1.00

Mikolas Lucas, Alexandria, Va.......................................20.00
A. Klepasky, Bridgewater, N.J.....................................20.00
J. Jordan, Three Bridges, N.J.................................... .. 15.00
F. Trainys, Maspeth, N.Y.......................  15.00
E. J. Kasmočiai, Huntington, N.Y..................................15.00
H. Žukienė, Binghamton, N.Y........................................ 15.00
P. Šlajus, Chester, Pa.......................................................14.00
Ona Kazlauskienė, Carle Place, N.Y. . ........................ 10.00
M. Adomonis, Great Neck, N. Y...................................... 10.00
A. Paukštienė, Elmwood Park, N. J................................10.00
Ona S. Gresh, Lantana, Fla., per V. Boviną.................. 10.00
Ed. Vilkis, Montreal, Que., Canada, per J. Vilkelienę . 10.00 
Pete Birštonas, Chicago, Ill.............................................. 10.00
W. Žukas, Gulfport, Fla., per H. Žukienę .................... 10.00
John ir Anna Shatkus, Peoria, Ill.....................................10.00
Helen Kairienė, Pittsburgh, Pa.................... . .................10.00
J. Vaicekauskas, Binghamton, N. Y., prisiminimui 4

m. mirties sukaktuvių žmonos Katie................10.00
K. Zambusevičius, Reading, Pa...................................... 10.00
Jokūbas Jaskevičius, Worcester, Mass., aukojo du

"Laisvės” Bendrovės šėrus, vertės $10.
Mrs. A. Pilkauskas, Worcester, Mass.......... ....................8.00
Anna Dočkus, Baltimore, Md. .......................................... 7.00
P. Kolendo, Richmond Hill, N. Y.......................................5.00
Isabele Jackim, Miami, Fla., per N. lešmantienę..........5.00
Juozas Paukštys, Miami, Fla., per N. lešmantienę........5.00
Anita Kucks, Ansonia, Conn.............................................. 5.00
Joseph Simel, Colts Neck, N. Y......................................... 5.00
R. Českauskas, Sudbury, Ont., Canada, per J. Brazdžių5.00 
J. Strižka, Sudbury, Ont., Canada, per J. Brazdžių . . . .5.00
J. Navalinskienė, Binghamton, N. Y., prisiminimui

mirusio vyro Antano, per J. Vaicekauską..........5.00
J. Vaicekauskas, Binghamton, N. Y..................................5.00
Anna Gritz, Cambridge, Mass. ......................................   3.00
Rose Chenkus, W. Hazleton, Pa. ...........................  .3.00
J. Plusčiauskas, Woodhaven, N.Y....................................3.00
Mary Gober, Wallingford, Conn........................................ 1.00

* *
Viso dabar skelbiamų aukų gavome $1,725.00. Pridėjus 

prie pirmiau skelbtų aukų į fondą iki spalio 13 d. pabaigos 
įplaukė $6,213.00.

* * *
Širdingai dėkojame.

ADMINISTRACIJA

STAMFORD, CONN.

V •

ST. PETERSBURG, FLA.

mirus

Onai Palionis
Reiškiame širdingą užuojautą vyrui Juozui, dūk-

roms, žentams ir kitoms giminėms.
P. A. Aleknai A. Pakalniškienė S. Yuknienė
Ona F. Bunkai Mr. and Mrs. Maracick E. Kairaitis
T. Saliūnienė Jonas Stančikas J. T. Lukai
Mary Sharova V. ir V. Bunkai S. J. Bakšiai
W. Dubendris Mary Melnischuk N. G. Evans
J. M. Milleriai M. J. Kriščiūnas J. Greblikas
H. R. Feiferiai Dominikas Mikalauskas J. Judickas
K. Milevičius D. Mikalajūnienė A. Budris
M. Purvėnienė J. H. Sarkiūnai E. Sauckelli
J. Andrulienė E. Shnerpunas N. Lenigan

Mirus

Onai Phillipse
Reiškiame gilią užuojautą dukroms Anne ir Joan, 

sūnui Anthony, jų šeimoms, 7 anūkams ir 5 
proanūkiams; taipgi visiems artimiesiems. 

i *

WALTER ir AMELIA YUSKOVIC 
MARY ZOUBRA

Per V. Sutkienę, San Francisco, California ....... .$301.00 
Aukojo: LLD 153 kp., San Francisco, Cal. $100.00

V. Sutkienė, prisiminimui 1967 metais
mirusio vyro Benedikto 100.00

Telda King, San Francisco, Cal. 40.00
M. Baltulionytė, San Francisco, Cal. 36.00
J. Anscott, San Francisco, Cal. 16.00
J. M. Ginaičiai, San Francisco, Cal. 10.00
J. Rowland, San Francisco, Cal. 5.00

Per M. Svinkūnienę, Waterbury, Conn. .$178.00 
Aukojo: M.ir J.Svinkūnai,Waterbury,Conn. $100.00

Ona Petrauskienė, Prospect, Conn. 27.00
Ona Žiūraitienė, Oakville, Conn. 10.00
J. ir M. Ulozai, Waterbury, Conn. 10.00
W. Duda, Woodbury, Conn. 10.00 ’
K. Yenkelun, Waterbury, Conn. 8.00
Vincas Ruginis, Waterbury, Conn. 8.00
H. Kutelis, Waterbury, Conn. 5.00

Kazimieras ir Veronika Milenkevičiai, Brooklyn,
New York $100.00

J. Krapovicky, Auburn, Maine...................................$100.00
Per Mary Lynn, Binghamton, N.Y............................ $ 65.00
Aukojo: K. Thomas $30.00

M. Lynn 10.00
A. Yudikaitis > 5.00
U. Šimoliūnas 5.00
0. Wellus 5.00
A. ir H. Pagiegala 5.00
S. Vaineikis 5.00

Per P. Cesnikienę, New Kensington, Pa................. . .$ 65.00
Aukojo: A. ir P. Cesnikai $40.00

LDS 10 kp., New Kensington, Pa. 25.00

LDS 55 kp., Cleveland, Ohio, per J. Petraus............ $ 50.00
Kazimiera Ceraškienė, Brockton, Mass., prisimini
mui 1975 m. mirusio vyro Prano, per S. Rainard.... $ 50.00 
Juozas ir Sofija Nausėdai, Detroit, Mich., jų 60 m.

vedybinio gyvenimo proga, per J. K. Alviną ... $ 40.00 
Anna Balčiūnas, Miami, Fla,, per V. Boviną..............$ 40.00
Per S. Rainard, Brockton, Mass. ........... $ 35.00
Aukojo: W. Baltušis, Roslindale, Mass. $10.00

F. Ivan, Roslindale, Mass. 10.00
Ed. Kelly, Brockton, Mass. 8.00
H. Žekonis, So./Boston, Mass. 5.00
V. Belkus, Newington, Conn. 2.00

Per A. Shupetris ir S. Penkus, Lawrence, Mass. ... $ 30.00 
Aukojo: A. Shupetris 16.00

K. Kiziulis 10.00
S. Penkus 5.00
S. Shlakis 5.00

Miami
LLD 75. KUOPOS 
SUSIRINKIMAI

Kaip jau įprasta, LLD kuo
pos pietūs ir susirinkimai 
vyksta kiekvieno mėnesio ke
tvirtą trečiadienį, pradžia vi
suomet 12 valandą dieną. Bet 
kai artimai pasitaiko kitų 
sueigų ar švenčių datos, tad 
kuopos sueigas keliame į 
kitas dienas. Tad kuopos 
pietūs ir susirinkimas būtų 
lapkričio 24 d., bet sekanti 
diena jau 25 — yra Amerikos 
tradicinė šventė, "Thanksgi
ving Day”. Tą dieną ir LSK 
rengia pietus savo nariams 
nemokamai. Tad LLD 75 
kuopos susirinkimas ir pietūs 
įvyks lapkričio 17 d. Prašome 
visus kuopos narius ir svečius 
dalyvauti sueigoje.

Spalio 20 įvyko LLD 75 
kuopos pietūs ir susirinki
mas. Žinoma, lietus ir tie 
tamsūs debesėliai sulaikė kai 
kuriuos narius nuo kuopos 
sueigos. Tačiau pietūs ir susi
rinkimas gražiai pavyko. Ma
rytė ir Juozas Nevins, jų 
talkininkės, visus aprūpino 
skaniais pietumis.

Kuopos susirinkime išklau
syti valdybos ir laikraščių 
vajininkų pranešimai. Pasiro
do, kad draugė N. lešmantie
nė “Laisvės” vajaus reikalu 
daug yra nuveikus. Draugas 
J. Daugirdas dirba "Vilnies” 
vajaus reikalu. Visi LLD 
nariai kviečiami prisidėti prie 
šio reikalo.

Mūsų kuopa remia ir bend
rą pažangos judėjimą, kuris 
ir Miamyje vis plačiau veikia. 
Susirinkimas nutarė aukoti 
50 dolerių AFSG (American 
Friends Service Committee) 
veiklai. Šią organizaciją su
daro daugiausia jauni ameri
kiečiai. Jos programa plati ir 
pažangi. Jos veiklos tikslai — 
veikti Amerikos žmonių opi
niją prieš militarizmą, bran
duolinio karo pavojų. Tam 
tikslui leidžiama literatūra, 
organizuojami mitingai. Iš 
AFSC raštinęs plinta šūkiai: 
Kova prieš baisųjį nąikinimo 
ginklą B-l; teikti visokią

, Florida
paramą Vietnamo liaudžiai 
atsistatyti iš karo griuvėsių; 
kova už pilną amnestiją 
tiems, kurie kovojo prieš 
JAV karą Vietname; reikala
vimas, kad socialistinis Viet
namas būtų priimtas į Jungti
nes Tautas; draugiški ryšiai 
su Tarybų Sąjunga; pašalinti 
visokią rasinę segregaciją 
mokyklose ir visuomenėje. Ši 
veikla reikalauja daug ener
gijos ir lėšų.

Spaudos Parengimas — 
Gruodžio 5

Nereikia nė aiškinti, kad 
pažangaus lietuvių judėjimo 
širdis — yra spauda, kuri 
teikia mūsų organizacijoms 
gyvybę. Šio renginio tikslas 
ne tik finansinė parama mūsų 
laikraščiams, bet ir dainos 
meno koncertas. Šio pokilio 
rengėjai, Aido choras, LLD 
kuopa, kviečia vietinius ir 
svečius gruodžio 5 d. į Lietu
vių Socialio Klubo salę: 2610 
N. W. 119 St., Miami, Fla.

Jau galime paminėti, kad 
šio koncerto programoje da
lyvaus choras ir visos geriau
sios mūsų meno jėgos. Solis
tai: A. Iešmantas, Mae Ga- 
brėnienė, Onutė Stelmokai- 
tė, J. Krasnickas, M. Nevins. 
Dalyvaus ir muzikos mokyto
ja B. Ramoškaitė. Ir dar 
daugiau: Šie talentai jau 
susibūrė į grupę ir sudaro 
dainos meno kvintetą. Jų 
grupėje yra A. Iešmantas, 
Mae Gabrėnienė, J. Zachar-

ka, N. lešmantienė ir M. 
Nevins. Siam kvintetui dabar 
vadovauja muzikos mokytoja 
B. Ramoškaitė. Tai džiugi 
naujovė meno veikloje Mia
myje. Nedidelė dainos talen
tų grupė turi platesnę veiklos 
dirvą. Kvintetas jau dabar 
ruošiasi išvykai į St. Peters- 
burgą ir ten dalyvauti draugų 
koncerte, lapkričio 13 d.

Norisi palinkėti, kad šio 
kvinteto dalyvavimas spau
dos koncerto programoje bū
tų tik debiutas jų tolesnei 
veiklai. Juk ir mūsų renginių 
sezono dar tik pradžia. Solis
tams, kvintetui visuomet yra 
gera proga ateiti į estradą 
LSK ar LLD kuopos sueigo
se. Gaila, kad vietinis Aido 
choras, kaip meno organizaci
ja, neprisideda prie tokio 
gražaus meninio tikslo. Klau
sytojai visuomet laukia ko 
nors įdomesnio ir gražesnio iš 
meno organizacijos. 

f

Turime ir nemalonių įvykių
Nejauku, kai reikia rašyti 

apie organizacijų ir draugų 
nelaimes. Draugai J. ir M. 
Paukštaičiai yra ilgamečiai 
miamiečiai ir veikėjai. Mariu
tė keletą metų buvo LSK 
virtuvės gaspadinė. Juozas 
Paukštaitis ir dabar yra LSK 
vicepirmininkas, jis yra ir 
LLD 75 kuopos finansų sek- 
retorius-knygius. Juozas įgu
dęs auto mašinos vairuotojas. 
Jis Miamyje dar neturėjo 
avarijos įkaltinimo. Bet štai, 
buvo sekmadienis, Juozas ir 
Mariutė greituoju keliu va
žiuoja namo poilsiui. Na, ir 
koks tai goželis vaikėzas, 
apsilenkęs su visomis važiuo- 
tės taisyklėmis, savo automo
biliu trenkė į Paukštaičių 
mašiną.

Juozas ir Mariutė Paukš
taičiai buvo sužeisti, pateko į 
ligoninę, jų nauja mašina 
sužalota. Jos remontas virš 
tūkstančio dolerių. Žinoma, 
apdraudos (insurance) vikom- 
panija mašiną sutaiso. Bet 
laimė, kad abudu Paukštai
čiai išliko nemirtinai sužeisti. 
Su gydytojų pagalba jiedu 
jau gerai sustiprėjo. Žinoma, 
Juozui jokio avarijos įkaltini
mo nebuvo — visa kaltė buvo 
antrojo vairuotojo.

Sakoma: viena bėda — dar 
nebėda. Juozas Zutra yra 
veiklus LSK direktorių tary
boje. Jis yra LLD 75 kuopos 
iždininkas. Kaip visuomet, jis 
ir jo žmona spalio 24 dieną 
atvyko darbuotis į LSK salę. 
Bet dar nebaigus pietauti, jo 
mieloji žmona pradėjo jaustis 
serganti. Tad Juozas, palikęs 
kitus reikalus, parvežė žmo
nelę į namus. Bet ir namuose 
ligos staigus smūgis nesuma
žėjo. Tad dar nakties tamsoje 
Juozas pristatė savo žmoną į 
ligoninę. Ten gydytojai ban
dė visokias priemones, kad 
draugę Zutrienę išgelbėti 
nuo mirties.

Deja, pirmadienio (spalio 
25 d.) vidudienį Juozas Zutra 
telefonu man pranešė tą ne
malonią žinią, kad jo žmona 
jau išsiskyrė iš gyvųjų tarpo 
— mirė. Tiesa, žinojome, kad 
draugės Zutrienės sveikata 
buvo pažeista, bet sykiu su 
Juozu visuomet ji dalyvavo 
mūsų sueigose, maloni buvo 
pokalbiuose. Tad lai bus ve
lionei amžina ramybė, o Juo
zui Zutrai ir jo žmonos arti
miesiems reiškiame širdingą 
užuojautą pergyventi šią ne
laimę. V. Bovinas

STAMFORD, CONN.

Mirus

Onai Phillipse
Reiškiame giliausią užuojautą dukroms Anne ir 

Joan, sūnui Anthony, jų šeimoms ir visiems artimie
siems.

M. Arison
V. Kajeckas
J. Rigely
M. Strižauskienė

A. ir B. Walins

A. ir A. Mureikai
A. Marozas
J. ir J. Rigely
M. Valatkienė
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Dar viena LLD
ekskursija į Lietuvą

Literatūros Draugijos Centro Komitetas ruošia dar vieną 
ekskursiją į Lietuvą, kuri bus paskutinioji šiais metais.

Si ekskursija išvyks iš New Yorko gruodžio 20 d. ir grįš į 
New Y orką 1977 m. sausio 3 d. Lietuvoje bus 11 dienų — 
nuo gruodžio 21 d. iki sausio 2 d. Pakeliui vieną naktį 
pernakvos Maskvoje, o grįžtant vieną naktį Helsinkyje, 
Suomijoje. Kaina, įskaitant visas išlaidas (kelionę, nakvy
nes, maistą), $985.

Kaip matote, puiki proga žiemines šventes praleisti su 
giminėmis.

Visais kelionės reikalais kreipkitės į LLD Centrą arba 
tiesiai į Robert J. Ellyn Travel, Inc., 501 Fifth Ave. (prie 
42nd St.), Suite 1605, New York, N. Y. 10017. Telefonas: 
(212) 687-0250.

Ieva Mizarienė
LLD Centro Sekretorė

Hartford, Conn.
L. M. Klubo parengimas 

spalio 17 dieną pavyko net 
geriau, negu tikėjomės, ačiū 
gausiam svečių dalyvavimui 
iš kitų kolonijų. Ypač iš 
Waterburio atvyko net kelios 
mašinos. Taipgi buvo dalyvių 
iš New Yorko, Stamfordo ir 
kitų apylinkių.

Mus visus labai gražiai 
palinksmino Laisvės Choras 
ir solistai. Programą pravedė 
Wilma Hollis. Solistės Irena 
Janulis, Wilma Hollis ir Ele
na Brazauskienė, kaip ir visa
da, labai puikiai padainavo. 
Joms didelis ačiū.

“Laisvės” redaktorius A.

“LAISVĖS” METINIS KONCERTAS
Jvyks lapkričio 14 d.

Laisvės Salėje 102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.

Pas Binghamtono draugus
Kada senoji lietuvių karta 

bu vo pajėgi, Binghamtone 
pažangiųjų lietuvių judėjimas 
gražiai klestėjo. Binghamto- 
ną garsino poetas S. Yasilio- 
nis, Vaineikis, W. Žukas, 
Zmitrų šeima,* abudu Vaiče
kauskai ir, daug kitų sąmo
ningų asmenų. Tenai pažan
gūs lietuviai turėjo gražią 
svetainę, kurioje retai kada 
vakare šviesos užgesdavo. 
Visi pažangieji lietuviai kal
bėtojai ir dainininkai buvo 
gerai pažįstami Binghamtono 
lietuviams. Atvykusius sve
čius jie svetingai sutikdavo.

Dabar, kaip ir daugelyje 
kitų buvusių labai aktyvių 
kolonijų, tenai kultūrinis vei
kimas žymiai sulėtėjęs. Bu
vusiųjų aktyvistų eilės išre
tėjo, kitus vargina metų krū
vis, nebepajėgia išeit iš na-

Mirė sena 
pažangietė ir 
nuoširdi mūsų 
spaudos rėmėja

Laisvietė Ona Pilipsė
Iš Stamford, Conn., Ame

lia Y uskov ic pranešė liūdną 
žinią, kad praeitą sekmadie
nį, lapkričio 7 dieną, mirė 
šios plačios apylinkės lietu
viams gerai pažįstama, mūsų 
parengimų lankytoja ir dosni 
“Laisvės” rėmėja Ona Pilip
sė. Mirė gana staiga, beveik 
nesirgus. Sakoma, kad iš 
vakaro dar triūsinėjo apie 
namą, nušlavė lapus ir sudėjo 
į šiukšlių dėžę. Bet rytojaus 
dieną pradėjo blogai jaustis ir 
užmerkė akis visiems lai
kams. ) -.'V.

Velionė Ona buvo viena 
seniausių Amerikos lietuvių. 
Ji jau leido 92-sius savo 
gyvenimo metus.

Paliko liūdinčius: 2 dukte
ris ir sūnų su šeimomis, taip 
pat daug daug draugų, bičiu
lių ir pažįstamų. Palaidota 
antradienį.

Velionės artimiesiems mū
sų giliausia užuojauta.

mų. Laimingi tie, kuriuos 
vaikai arba anūkai atveža į 
pobūvius arba susirinkimus.

Spalio 30 d. turėjau malo
numą vėl lankytis Bingham
tone. Pobūvį surengė jaunos 
kartos veikėjai. Kaip kas 
mano, kad su senąja lietuvių 
karta pasibaigs ir lietuvių 
kultūrinis veikimas. Klysta. 
Kurie turėjome progą daly
vauti praeitą vasarą LDS 
suvažiavime, įsitikinom, kad 
čia gimę ir augę lietuviai 
moka puikiai vesti, visuome
ninius reikalus. Suvažiavimą 
dominavo jaunuoliai. Sugrįžę 
iš suvažiavimo, kai kurie 
tuojau ėmėsi už darbo: susi
rūpino, kaip pakelti veikimą 
savoje kolonijoje, įrašyti į 
LDS naujų narių, užimti 
pirmesniųjų postus.

Musų spaudos korespon
dencijose iš Binghamton pa
skutiniais laikais buvo tiktai 
liūdni pranešimai apie buvu
sių veikėjų pašlijusią sveika
tą bei mirtis. Dabar, spren
džiu, bus linksmesnių žinu
čių: jaunuoliai pakvies pavar
gusius pasilinksminti, susi
tikti su bičiuliais, pamatyti 
kaip ką naujo.

Mary Lynn ir Marcella 
Semcho su kitų LDS 6 kp. 
narių pagalba, spalio 30 d. 
surengė labai grąžų pobūvį. 
Buvo paruošti geri pietūs ir 
parodyti filmai iš Lietuvos. 
Paskirtu laiku svetainė prisi
pildė linksmos-sudėtingos 
publikos. Buvo daug jaunimo 
ir sukviestų svečių kitatau- v • cių.

Gražiai papuošė stalus ir 
programą atspausdino jaunos 
gražuolės, LDS narių dukre
lės ar anūkėlės. Vakaro pro
gramą puikiai pravedė Mary 
Lynn ir Marcella Semcho. 
Filmus rodė Artūras Petriką.

Žiūrovai po parodytų filmų 
karštai dėkojo. Ypač visiems 
patiko dainų ir šokių vaizdai. 
Žavėjosi Lietuvos žemdirbių 
darbu ir gyvenimu, miestų 
atstatymu.

Įdomu buvo pamatyt Šalčio 
susuktą filmą, kuriame jis 
rodė, kaip po 18 metų jam 
parvykus į savo gimtinę, jis 
pamatė iš po karo griuvėsių 
naujai atstatytą tėvų šalį.

Rengėjai jautė, kad pobū
vis gerai pavyko. Žmonės 

'mėgsta sueigas. Tai vieninte
lė proga susitikti su brangiais 
bičiuliais ir įsigyti naujų pa
žinčių. Tokie susitikimai pa
kelia mūsų energiją ir skatina 
blaiviau žiūrėti į ateitį.

K. Petrikienė

Bimba trumpai pakalbėjo 
apie laikraščio reikalus ir 
priminė, kad dabar vyksta 
vajus ir kad parama labai 
reikalinga.

Prie parengimo su vertin
gomis dovanomis prisidėjo: 
O. Visockienė aukodama $10 
ir M. Barnet $5, o maisto 
produktais L. Butkevičienė, 
V. ir Kazlau, J. DeCalis, H. 
Carlson, W. Hollis, M. Baltu
šis, A. Žalis, M. Žengulis.

Maistą pagamino L. Butke
vičienė, A. Žalis ir M. Bar
nett. Porą dienų sunkiai pa
dirbėjo.

Kai visi darbuojasi, kas 
kiek gali, tai ir pasekmės 
būna geros. Didelis visiems 
ačiū.

Labai pasigendame drau
gės C. Miller mūsų tarpe. 
Buvo pasidavusi į ligoninę 
sveikatai patikrinti, o dabar 
gydosi namie. Linkiu jai grei
tai ir pilnai susveikti.

Laisvės Choras yra pasam
dęs gerą autobusą važiavimui 
New Yorkan į “Laisvės” kon
certą šį sekmadienį, lapkričio 
14 d. Busas išeis 9 vai. ryto. 
Kelionė abi puses tiktai $3. 
Prašome visus pasinaudoti 
proga ir važiuoti su mumis 
gražiai laiką praleisti. V. K.

V aizdas iš 
Lietuvos kino 
studijos filmo
“Velnio nuotaka”:

Brawley, Cal. — Net kelio
se valstijos vietose buvo jau
čiamas žemės drebėjimas lap
kričio 4 d., bet žymių nuosto
lių nepadarė.

Malūnininkas Baltaragis 
iriasi gelbėti lietuviško vel
niuko Pinčiuko . . .

Lapkričio 21 d. sekmadienį, 
1 — vai. Si muzikinė legenda 
— Arūno Zėbriūno spalvotas 
muziklas bus pakartotinai pa
rodytas kviestiniams sve
čiams Anthalogy Theater, 80 
Wooster St., New York-So
ho. Sis Teatras randasi tarp 
Canal ir Houston gatvių, gali 
būti lengvai pasiekiamas po
žeminiais traukiniais arba 
automobiliais pro Williams- 
burgo tiltą arba Holland tu
nelį. Gatvėse gana vietos. 
Skambinti: Alsa 516, 487- 
1582.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

Nudurtas peiliu
Lindenhurst, L. I. — Lap

kričio 5 dieną čia tapo peiliu 
nudurtas Queens College stu
dentas Thomas Fitzgerald, 
20 metų, iš Maspeth. Sulai
kytas ir nepaleidžiamas po 
užstatu James S avino, 21 
metų, iš Bayside.

HAVEN HILL FUNERAL HOME, INC.
104*38 Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. 11418 

Telefonas: 846-1970

Washingtonas. — Valsty
bės sekretorius Henry Kis- 
singeris sutinkąs pasilikti to
se pačiose pareigose ir toliau, 
jeigu rinkimus laimės Gerald 
Fordas.

Pradžia: 2 vai. po pietų

Aido Choras vadovybėje Mildred Stensler,

Hartfordo Laisvės Choras vadovybėje Wilma Hollis

Koncertas bus įvairus ir puikus. Be abiejų viršminėtų chorų ir jų solistų bei duetų, 
dalyvaus solistai Irene Janulis, Gertrude Raškauskas, Amelia Young (Jeskevičiūtė), 
Victor Becker, Jr. ir Leon Yonik.

Akomponuoja — Frank Bražinskas

Po koncerto bus duodami geri pietūs. Auka $6.
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GRUODŽIO 5 D.
Niujorko Lietuvių Moterų 

Klubas ruošia pagerbimo 
puotą Klubo pirmininkei 
levai Mizarienei ryšium su jai 
suteikto LTSR Aukščiausio
sios Tarybos Nusipelnusios 
Kultūros Veikėjos vardo.

GRUODŽIO 19 D.
LLD 185 kuopos ruošiama 

kultūrinė filmų rodymo su 
vaišėmis popietė Laisvės sa
lėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y. Pradžia 2 
vai.,po pietų. Auka tiktai $2 
asmeniui.

Moterų klubo 
narėms

Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubo susirinkimas įvyks an
tradienį, lapkričio 16 d., 1:30 
vai. po pietų, Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y.

Prašome atsilankyti skait
lingai, nes turime daug svar
bių reikalų. Valdyba

Kova su 
chuliganizmu ir 
kriminalizmu 
mokyklose
New Yorkas. — Šio miesto 

mokyklose padėtis darosi ne
bepakenčiama. Toks didelis 
kriminalizmo siautėjimas, jog 
mokytojai jau bijo į mokyklas 
ir koją kelti.

Sumanyta kiekvienoje mo
kykloje įsteigti saugumo ko
misiją. Ji susidės iš septynių 
mokytojų ir vieno mokslei
vio. Jai bus pavestą atsteigti 
ir palaikyti mokykloje saugu
mą. Aišku, kad komisija nau
dosis ir policijos pagalba.

BRIEFS
Our biggest affair of the 

year — Laisve’s concert is 
here. New York Aidas and 
Hartford Laisve choruses 
have been working very hard 
to give cultural enjoyment to 
our public. Besides choruses 
there will be several soloists 
including a special treat — 
Gertrude Raskauskas from 
Waterbury whom we heard 
once before and who won 
everyone’s praise. After the 
concert there will be a dinner 
at very reasonable price.

So see you at Laisve’s Hall 
Sunday.

* * *
Gavril Tsibulski is back in 

the United States with his 
wife and charming daughter 
Larissa! Who wouldn’t re
member Larissa? What a 
delightful child she was and 
still is, I am sure. She is not 
exactly a child any more, but 
I hope her personality hasn’t 
changed^

* * *
Jane Fonda, who has just 

completed her work in 
Europe on the film “Julia”, 
will be working closer to 
home in her next production 
— “Coming Home’’, de
scribed by the producer as “a 
realistic love story”, written 
for the screen from an idea of 
Miss Fonda and Bruce Gil
bert. “Coming Home” cen
ters on two Vietnam War 
veterans in the 1960’s and the 
wife of one of them, to- be 
acted by Miss Fonda.

* * *
World Fellowship — a 

beautiful name, a beautiful 
meaning. This organization 
in the Catskills is entering its 
second decade under the 
leadership of Frank and Dia
na Witkus, well known peo
ple to us. World Fellowship is

looking ahead to improve
ments that are really exciting 
and the kind that will attract 
new friends to fellowship. It 
know no bars of sex, race, 
age, color, faith or politics.

Its purpose will not have 
been fulfilled until the hun
gry of the world are fed, the 
homeless have shelter, the 
illiterate have schools, the 
sick have medical care, and 
until none need to fear to 
grow old. It will not be 
fulfilled until all are em
ployed at useful and creative 
labor, and with adequate 
compensation, and until the 
earth’s resources are used to 
build a peaceable and friend
ly existence for all people. 
That’s what World Fellow
ship is all about, and who can 
oppose to this?

* * *

Wendy Dore

Wendy Gore, 18, was for
tunate enough to get a job as 
day laborer in Bay City, 
Mich., after high school grad
uation. She works with a 
wrecking company in dis
mantling the Third Street 
Bridge, operating a 60-pound 
jackhammer and cutting 
torch. Use




